
 
  
 
 

 
 

ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ 
и 

КОМОРСКИ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОРУМ ЗАПАДНОГ БАЛКАНА 6 
у сарадњи са  

ЦЕФТА СЕКРЕТАРИЈАТОМ 
 

позивају Вас на радионицу 

 

УСЛУЖНИ СЕКТОР И ЦЕФТА: Шта предвиђа ЦЕФТА Додатни протокол 6 
о трговини услугама 

 
 

Привредна комора Србије као једна од шест привредних комора оснивача Коморског 
инвестиционог форума Западног Балкана, у сарадњи са ЦЕФТА секретаријатом организује 
радионицу на тему ЦЕФТА Додатног протокола 6 о трговини услугама, шта тачно предвиђа, које 
бенефите доноси за привреду Србије и региона и на који начин доприноси креирању 
заједничког регионалног тржишта на Западном Балкану.  
 
Радионица се одржава у хибридном формату, они који желе догађају могу присуствовати у сали 
1 Привредне коморе Србије у Ресавској улици бр. 15, док је истовремено обезбеђен и онлајн 
пренос путем Зоом апликације.  
 
ЦЕФТА као трговински споразум је знатно унапредио и подстакао трговину робом на Западном 
Балкану делујући и као каталазитор за иницијативе које теже продубљивању економске 
сарадње и стварању заједничког тржишта на Западном Балкану, попут ткз. Берлинског процеса 
и иницијативе Отворени Балкан. 
 
ЦЕФТА Додатни протокол 6 о трговини услугама је усвојен 2019. године, а ступио је на снагу 11. 
јануара 2021. године. Овај документ је проширио принцип слободне трговине унутар ЦЕФТА и 
на услужни сектор.  
 
У преко 100 различитих сектора, ЦЕФТА стране су се обавезале да не уводе, или ако већ постоје 
да уклоне, ограничења приступу тржишту, као и да обезбеде исти третман за домаће пружаоце 
услуга и оне из других ЦЕФТА страна. Осим ових одредби, Протокол обезбеђује и оквир за рад 
на даљем уклањању баријера, посебно у областима осетљивим за привреду као што су: 
лиценце, дозволе, професионалне квалифиакције. 
  
Посебна пажња се поклања и електронској (дигиталној) трговини која представља важан 
потенцијал за економски и дигитални развој. Кључне активности за развој регионалне сарадње 
у услужном сектору део су Акционог плана за Заједничко регионално тржиште 2021-2024, где се 
слободан проток услуга као једна од кључне четири слободе, у великој мери заснива и на ЦЕФТА 
споразуму, посебно његовом Додатном протоколу 6. 
  
 
 
 

https://pks.rs/strana/sekcija/meo-kif-zb6
https://www.wb6cif.eu/
https://www.wb6cif.eu/
https://cefta.int/
https://cefta.int/wp-content/uploads/2020/09/Additional-Protocol-6-on-Trade-in-Services-.pdf
https://www.wb6cif.eu/wp-content/uploads/2020/11/Final.-CRM-2021-2024-AP.pdf


 
  
 
 
 
 
У 2021. години су предвиђени следећи резултати: 

 Успостављање система општег признавања квалифиакција по моделу Еврпоске уније, 
који ће се најпре применити на грађевинске инжењере са постепеном применом и на 
друге области 

 Укидање радних дозвола за пружаоце услуга и за раднике који се привремено крећу 
унутар компаније 

 Успостављање оквира за пружање услуга путничких агенција и тур-оператера 
 Успостављање оквира за олакшавање електронске трговине у региону 

 
 
Неке од предвиђених новина се односе на тачно одређене секторе, док већи део има 
хоризонталну примену и донеће бенефите свим компанијама које послују или желе да послују 
регионално.  
 
У склопу радионице представићемо Вам и активности и услуге привредних коморе Западног 
Балкана окупљених у асоцијацији КИФ ЗБ6, нарочито услуге које су омогућене у оквиру ЕУ 
пројекта подршке коморској асоцијацији.  
 
Као први развијени производ представићемо и онлајн платформу за придруживање 
националним, регионалним и мултинационалним ланцима снабдевања, намењена је 
компанијама из свих производних и услужних сектора. Регистрацијом и креирањем свог 
профила можете понудити своје производе и услуге и погледати понуде других компанија из 
региона. 
 
На платформу се може регистровати кликом на http://www.market-access.wb6cif.eu. 
Регистрација и коришћење свих функционалности  онлајн платформе се не наплаћује, нити ће 
се у будућности наплаћивати чланицама ПКС. 
 
Уколико желите да радионици присуствујете у просторијама ПКС молимо Вас да своје 
присуство потврдите најкасније до среде 13. октобра на мејл адресу wb6cif@pks.rs. 
 
За онлајн учешће на радионици молимо Вас да се региструјете на Зоом апликацију путем 
следећег линка.  
 
За све додатне информације можете нам се обратити путем наведеног мејла wb6cif@pks.rs или 

путем телефона на број: 011 414 9479. 

 

 

 

 

 

Радионица се реализује у склопу ЕУ пројекта подршке Коморском инвестиционом форуму Западног 

Балкана 6, ЦН 2019/408-715 и у сарадњи са ЦЕФТА секретаријатом 

http://www.market-access.wb6cif.eu/
mailto:wb6cif@pks.rs
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYlfuqqqj8vEtyjboyDPdQywHeILFC_Gw9B
mailto:wb6cif@pks.rs

