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I ПРЕДГОВОР 
 
 

Укључење у међународне организације и институције, са посебним тежиштем на 
укључење у СТО и Европску унију, представља један од приоритетних циљева 
Републике Србије. Процене и очекивања су да ће се у 2008. години обезбедити 
чланство у СТО, а 2012. године у Европској унији.  
Током 2005. године Србија (Србија и Црна Гора) је добила позитивну студију 
изводљивости, а успешно су окончани преговори, односно последња (шеста) 
ревизија закљученог трогодишњег аранжмана са ММФ. Савет министара Европске 
уније, почетком октобра 2005. године, одобрио је почетак преговора о закључивању 
Споразума о стабилизацији и придруживању Европској унији, што је битна степеница 
на дужем путу ка чланству у Европској унији. Опредељење је било да се овај 
споразум закључи до краја 2006. године, што би нам, поред осталог, омогућило да 
користимо средства структурних фондова ЕУ у периоду од 2007. до 2013. године. С 
тим у вези, већ се отпочело са  одговарајућим консултацијама и проценом средстава 
за финансирање оних активности и програма које је неопходно реализовати до 
укључења у ЕУ. На жалост преговори су из политичких разлога суспендовани у првој 
половини 2006. године и тек годину дана касније настављени, са изгледима да до 
закључења Споразума дође током јесени 2007. године.  
Преговори Србије са СТО отпочели су 15. фебруара 2005. године, подношењем 
захтева Генералном савету СТО за одвојени пријем Србије у СТО и интензивирани 
подношењем Меморандума о спољнотрговинском режиму о приступању СТО, на 
првој седници Радне групе за прикључење, одржаној 7. октобра 2005. године. 
Поменути Меморандум о спољнотрговинском режиму у области пољопривреде 
садржи, поред разматрања политика увозне заштите и подршке извозу, детаљан 
приказ домаће подршке пољопривреди. Стога су анализа структуре текућих мера 
домаће подршке, њихова класификација према правилима СТО и обрачун нивоа 
агрегатне подршке изузетно значајни за успешан ток текућих преговора о приступању 
Србије СТО.  
У наставку преговора, у оквиру процеса либерализације у области трговине робом и 
услугама и програма хармонизације прописа са правилима СТО разматрају се 
иницијалне понуде за преговоре у области роба, услуга и субвенција у пољопривреди 
и воде мултилатерални и билатерални преговори о листи концесија у вези са 
смањењем царина, либерализацијом пољопривреде и сектора услуга. Следи израда 
извештаја о преговорима и споразума о приступању СТО, са листом преузетих 
обавеза у вези са либерализацијом и усвајање протокола о приступању СТО (рачуна 
се током 2008. године). То је значајно и за саму Србију и за њено приближавање ЕУ. 
Ниво интерне подршке пољопривреди представља један од три кључна 
елемента/области преговора у сектору пољопривреде, поред увозног приступа и 
извозне подршке. Предприступну политику у овој области свакако треба ускладити и 
са очекиваним резултатима међународних трговинских преговора у оквиру СТО.  
Почетак нове рунде трговинских преговора озваничен је на Министарској 
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конференцији СТО одржаној у Дохи (Катар), 9-14. новембра 2001. године. 
Декларацијом из Дохе, у сектору пољопривреде, постигнута је сагласност земаља 
чланица СТО за "вођењем преговора који за циљеве имају значајно унапређење 
тржишног приступа, редукцију, до потпуног уклањања, свих облика извозних 
субвенција и значајно смањење трговинско-дисторзивне интерне подршке".  
Иако преговори споро теку, уз озбиљни застој од средине 2006. до средине 2007. 
године, због немогућности постизања сагласности о предвиђеним редукцијама у 
областима увозног приступа и интерне подршке у сектору пољопривреде, обим 
обухваћених отворених питања и досадашњи резултати довољна су гаранција да 
ће до значајних помака у даљој либерализацији светског тржишта пољопривредних 
производа свакако доћи, макар и уз извесна одступања од предвиђених рокова.  
Поред тога, треба имати на уму да, паралелно са прикључењем Србије СТО, тече 
процес усклађивања структуре интерне подршке пољопривреди који је резултат 
отвореног процеса стицања статуса кандидата за чланство земље у Европској 
унији. Стога ће се Заједничкој аграрној политици ЕУ-27 посветити одговарајућа пажња.  
Монографија првенствено има за циљ да, анализом кретања у Доха преговорима у 
области интерне подршке пољопривреди, структуре и обима ове врсте подршке 
у пољопривреди Србије и ЕУ и обрачуном нивоа агрегатне подршке у домаћој 
пољопривреди, пружи аналитичко-документациону основу за усклађивање политике 
подршке пољопривреди и руралном развоју у процесу прикључења земље СТО и ЕУ. 
Посебно се захваљујемо, на корисним сугестијама, рецензентима Монографије 
проф. др Милану Р. Милановићу и др Данилу Томићу, научном саветнику, као и 
господину Милошу Миловановићу, саветнику у Министарству пољопривреде, 
шумарства и водопривреде и председавајућем Радне групе за пољопривреду 
Националног конвента о Европској унији.  
 
Београд,  октобар 2007. године                                                                               
               Аутори 
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РЕЦЕНЗИЈА 
 

Наслов монографије:  
„НИВО И СТРУКТУРА ИНТЕРНЕ ПОДРШKE ПОЉОПРИВРЕДИ СРБИЈЕ  

У ПРОЦЕСУ ПРИСТУПАЊА СТО И ЕУ“ 
Аутори: 

Др  Весна Поповић и Мр Бранко Катић 
Институт за економику пољопривреде, Београд 

 
 

            Рукопис ове комплексне монографије, припремљен од стране компетентних 
истраживача једне референтне институције, изложен је на 244 стране густо куцаног 
текста, са анексом-табелама и импресивним списком литературе (249 јединица). 
Поред инструктивног Предговора и опширних али и прецизних Закључних 
разматрања, монографија садржи четири посебна аналитичка поглавља, у којима 
се свеобухватно и врло детаљно разматрају сложена питања економске и аграрне 
политике, првенствено она везана за ниво и структуру интерне подршке 
пољопривреди, која ће суштински утицати на блиску будућност субјеката аграрног и 
руралног развоја Србије у процесу њеног приступања СТО и ЕУ. 
     Детаљно се анализирају специфични унутрашњи и спољни услови и 
ограничења у којима су започета и паралелно теку два, за пољопривреду и укупну 
економију Србије, изузетно значајна процеса – преговори о приступању Светској 
трговинској организацији (СТО) и придруживању Европској унији (ЕУ). Аутори 
полазе од премисе да пуноправно укључивање у међународне организације и 
институције, са посебним тежиштем на укључивање у СТО и ЕУ, представља један 
од приоритетних економско-развојних и политичких циљева Републике Србије. 
Досадашња искуства су показала да се у оваквим преговорима  најтеже  долази  до  
усаглашених решења управо у области пољопривреде. То је узроковано низом 
биотехнолошких, производно-структурних, економско-тржишних, али и социјално-
политичких специфичности овог сектора, који је стога ''високо осетљив'' не само са 
аспекта либерализације увозне заштите (што је већ било предмет посебне 
монографске анализе истих аутора), него и са аспекта интерних субвенција и 
различитих облика директне подршке производњи аграрних производа и укупном 
руралном развоју. 
               У поглављу II,  ДОХА РУНДА СТО ПРЕГОВОРА, даје се кратак осврт на 
укупан ток преговора у сектору пољопривреде, а затим детаљно разматрају токови 
преговора у одељку домаће подршке Споразума о пољопривреди. Овде се посебно 
разматрају методолошка и специфична практична питања која се односе на тзв.  
Amber box подршку, De minimis клаузулу, Blue box изузећа, укупну трговинско-
дисторзивну домаћу подршку и Green box мере подршке. Разматрања у овом 
поглављу омогућавају сагледавање сложености укупне проблематике преговора у 
оквиру СТО, посебно преговора у области пољопривреде, које иначе карактеришу 
спори помаци и чести застоји.                             
              Поглавље III, СТРУКТУРА ИНТЕРНЕ ПОДРШКЕ У СЕКТОРУ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ, 2004-2006. године, посвећено је детаљној анализи 



 239 

целокупне  регулативе у овој области. Указује се на основне правце подршке, а 
посебно разматра: тржишна подршка (ценовна подршка и субвенције 
складиштењу и  директна плаћања произвођачима) и подршка руралном развоју 
(мере унапређења продуктивности газдинства, мере одрживог коришћења 
пољопривредних ресурса и заштите животне средине, мере диверсификације 
руралне економије и унапређења квалитета живота на селу). Ветеринарске и 
фитосанитарне мере су такође предмет детаљне анализе, као и подршка 
изградњи, реконструкцији и одржавању водопривредних објеката. Ниво и 
структура буџетских трансфера пољопривреди и руралном  развоју, у периоду 
2004-2006. године, разматрају се по облицима и наменама, али на два нивоа, као 
трансфери   из буџета Републике Србије и трансфери  из буџета  АП Војводине. 
          У поглављу IV,  СТРУКТУРА  ИНТЕРНЕ ПОДРШКЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ 
АГРАРНОЈ ПОЛИТИЦИ ЕУ, разматрају се основне карике система тржишне 
подршке (заједничка организација тржишта и директна плаћања произвођачима), 
затим модалитети подршке руралном развоју и систем  финансирања ЗАП, као и  
анализа утицаја реформи ове политике у ЕУ. Спроведене анализе потврђују  
допринос реформисанe ЗАП стабилизацији и уравнотежењу тржишта и цена и 
повећавању пољопривредних доходака у проширеној ЕУ. Али, у примени 
реформисаних шема подршке пољопривреди и руралном развоју, показали су се 
извесни недостаци који се морају разматрати већ у оквиру процедура тзв. health 
check-a, 2008. године, у циљу формулисања визије флексибилније ЗАП, која ће 
одговарати захтевима одрживог развоја пољопривреде и руралних заједница 
проширене ЕУ.  
               Пето поглавље, НИВО АГРЕГАТНЕ ПОДРШКЕ ПОЉОПРИВРЕДИ СРБИЈЕ, 
посвећено је разматрању методологије обрачуна и израчунавању нивоа агрегатне 
подршке пољопривреди. У оквиру разматрања ове прилично компликоване  
методологије, објашњавају се основне дефиниције, а посебно подршка изузета из 
обавезе снижења, производно-специфична подршка и производно-неспецифична 
подршка. Најзначајнији део овог поглавља односи се на обрачун укупног нивоа 
агрегатне подршке пољопривреди, који омогућује одговарајуће компарације и 
процене потребних прилагођавања у аграрној политици Србије.   
               У ЗАКЉУЧНИМ РАЗМАТРАЊИМА, аутори су, на основу свеобухватних 
анализа у овој монографији, формулисали конкретне ставове и препоруке за 
доношење стратешких одлука које се односе на остваривање приоритетних 
циљева  Србије у овој области - приступању СТО и придруживању ЕУ. Констатује 
се да се подстицајна средства из буџета намењена пољопривреди и селу, 
усмеравају у правцу унапређивања производне структуре, путем тржишне подршке 
(подршка тржишту у ужем смислу и директна плаћања регистрованим 
пољопривредним газдинствима) и подршке руралном развоју. Аутори процењују да 
ће различите фазе, кроз које ће наредних година пролазити политика подстицаја 
развоју пољопривреде Србије, неминовно пратити кретања  у ЕУ и СТО.  

Може се рећи да је ова Монографија у потпуности испунила њен основни 
циљ – да, с једне стане, кроз анализу кретања у Доха преговорима у области 
интерне подршке пољопривреди и, с друге стране, компаративном анализом 
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структуре и обима ове врсте подршке у пољопривреди Србије и ЕУ, као и 
обрачуном нивоа агрегатне подршке у домаћој пољопривреди, пружи поуздану 
аналитичко-документациону основу за усклађивање политике подршке 
пољопривреди и руралном развоју у процесу прикључења Србије СТО и ЕУ. 

 Због свега напред наведеног, а првенствено због њене практичне 
употребљивости у процесу преговора о приступању СТО и придруживању ЕУ, ова 
монографија несумњиво заслужује одговарајућу подршку која би омогућила њено 
издавање, како би била доступна не само надлежним државним органима  који ће 
учествовати у тим процесима преговарања који ће обележити блиску будућност 
Србије, него и најширој стручној јавности – менаџерима у привредним друштвима, 
аналитичарима у институтима, коморама и министарствима, наставницима и 
студентима на високошколским установама. Заједно са претходном монографијом 
посвећеној проблемима прилагођавања и либерализације увозне заштите и 
подршке извозу пољопривреде, ова монографија ће несумњиво суштински 
допринети бољем разумевању врло комплексних ''високо осетљивих'' економско-
тржишних и социјално-политичких специфичности аграрног сектора, али и могућих 
економско-политичких одговора Србије на изазове које иницирају актуелни процеси 
међународних интеграција. 
 
У Београду,                                                                            Р е ц е н з е н т 
28. јуна 2007. године                                                Проф. др Милан Р. Милановић 
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РЕЦЕНЗИЈА 
 

„НИВО И СТРУКТУРА ИНТЕРНЕ ПОДРШКЕ ПОЉОПРИВРЕДИ СРБИЈЕ 
У ПРОЦЕСУ ПРИСТУПАЊА СТО И ЕУ“, 

 аутора др Весне Поповић и мр Бранка Катића 
Институт за економику пољопривреде, Београд 

 
Издавач: Институт за економику пољопривреде, Београд 
  
Имао сам част да будем рецензент овој вредној монографији. Она се појављује у 
време када Србија, поред осталог, улаже велике напоре за прикључење Светској 
трговинској организацији и Европској Унији. Као таква  може да буде од велике 
користи преговарачком тиму Републике Србије у процесу тих преговора, њеног 
залагања за задржавање извесних права, нивоа концесија, договор око Листи и 
других битних питања. Она по свом карактеру чини једну заокружену целину са 
претходном монографијом „Увозна заштита и подршка извозу пољопривреде Србије 
у процесу приступања СТО и ЕУ“, истих аутора, која је јавности доступна од почетка 
2007. године. Управо увозна заштита, извозни подстицаји и интерна подршка 
пољопривреди, представљају најсложенију проблематику Доха рунде преговора у 
оквиру СТО. То су битни елементи и за прикључење ЕУ, која иначе има значајну 
улогу у тим преговорима. 
Монографија је по обиму знатна (укупно 244 странице), а истовремено и изузетно  
садржајна. Састоји се од уводног дела, закључних разматрања, и још четири 
дела, са обимним  анексом и такође обимним списком литературе. 
 
У поглављу ДОХА РУНДА СТО ПРЕГОВОРА У СЕКТОРУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, на 
тридесет страница текста, детаљно се указује на веома сложену проблематику, 
ток тих преговора, посебно у области интерне подршке пољопривреди, њихове 
фазе, бројне несугласице због различитих интереса, спремности да се земљама у 
развоју и зeмљама у транзицији одобре повољнији услови, и сл. По природи 
ствари, најсложенији су преговори у областима либерализације разменe 
пољопривредно прехрамбених производа, извозних подстицаја и интерне 
подршке у сектору пољопривреде. 
Опредељење Декларације из Дохе (Катар), која је крајем 2001. године усвојена на 
Министарској конференцији СТО, у сектору пољопривреде, је да земље чланице 
воде преговоре чији је циљ  „значајно унапређење тржишног приступа, редукција 
до потпуног уклањања свих облика извозних субвенција и значајно смањење 
трговинско-дисторзивне интерне подршке“. Иако су преговори од средине 2006. 
године до средине 2007. године били суспендовани, због немогућности 
постизања сагласности о предвиђеним редукцијама у областима увозног 
приступа и интерне подршке у сектору пољопривреде, обим обухваћених 
отворених питања и досадашњи резултати довољна су гаранција да ће до 
значајних помака у даљој либерализацији светског тржишта пољопривредних 
производа свакако доћи, макар и уз извесна одступања од предвиђених рокова.  
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 У поглављу СТРУКТУРА ИНТЕРНЕ ПОДРШКЕ У СЕКТОРУ ПОЉОПРИВРЕДЕ 
СРБИЈЕ, 2004-2006. ГОДИНЕ, на деведесет страница детаљно је приказан склоп 
мера које су у Србији у сектору пољопривреде предузимане у том периоду  (на 
нивоу Републике и на нивоу АП Војводине). Оне су сврстане у две основне групе - 
тржишну подршку и подршку руралном развоју, а поред њих разматране су и 
ветеринарске и фитосанитарне мере, подршка изградњи, реконструкцији и 
одржавању водопривредних објеката и усмеравање средстава за међународну 
сарадњу и обавезе. У овом поглављу посебно је анализирана структура буџетских 
средстава намењених интерној подршци у сектору пољопривреде у оквиру 
Републичког буџета и буџета АП Војводине.  
Очигледна су настојања да се правци подршке, као и мере преко којих се она 
остварује прилагоде, односно трансформишу у мере аграрне политике сагласне 
одговарајућим у Заједничкој аграрној политици ЕУ, током предприступног 
периода до учлањења Србије у ову заједницу држава. Извесно је да ће фазе, кроз 
које ће и наредних година пролазити политика подстицаја развоју пољопривреде 
Србије, неминовно пратити кретања  у  ЕУ и СТО. 
 
У поглављу СТРУКТУРА  ИНТЕРНЕ ПОДРШКЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ АГРАРНОЈ 
ПОЛИТИЦИ ЕУ, на педесетак страница се детаљно разрађује веома разграната 
интерна подршка коју спроводи ЕУ-27, са посебним освртом на подршку која се 
примењује у ЕУ-12 (подршка у  чланицама прикљученим 2004. године и касније). 
Новопридружене чланице ЕУ се посебним актима, на одговарајући начин и 
прописаним темпом прикључују шеми реформисане Заједничке аграрне 
политике, без угрожавања буџетске стабилности и постепеним подизањем нивоа 
пољопривредних доходака о чему сведоче и прве анализе утицаја реформе на 
тржиште, цене и доходак  у сектору пољопривреде проширене ЕУ. 
Аграрна политика Европске уније имала је своје развојне фазе, а њене измене и 
унапређења се и даље најављују. Она је темељито реформисана почев од 2003. 
године у правцу суштинских измена механизама подршке пољопривреди и 
руралној економији а сходно захтевима текуће рунде преговора у СТО и 
актуелног проширења. Подршка пољопривреди се усмерава тако да буде мање 
трговинско-дисторзивна, увођењем, поред осталог, шеме јединственог плаћања 
по фарми, одвојеног од обима производње, али са елементима плаћања везаних за 
производњу у мери која се у земљи чланици сматра неопходном да се избегне 
напуштање производње.  
Шема јединственог плаћања по фарми, форсирана потребама дефинисања 
платформе ЕУ у текућим СТО преговорима о смањењу интерне подршке, повећава 
тржишну оријентисаност пољопривреде ЕУ и обезбеђује раздвојеност директних 
плаћања од производње, која ће у овом моменту вероватно бити  довољна за green 
box квалификацију (мере изузете из обавезе редукције, према правилима СТО), 
али већ и сада оставља довољно простора земљама чланицама да, из понуђеног 
сета мера, обезбеде комбинацију плаћања оног степена раздвојености који одговара 
њиховим специфичностима и у том правцу ваља и наставити. То је неопходно с 
обзиром да је проширење повећало степен разноликости пољопривреде и руралне 
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економије ЕУ и тиме лимитирало могућности даље примене јединствених прописа 
са нивоа Уније. Продубљене регионалне и локалне специфичности руралних 
заједница захтевају флексибилније механизме подршке на нивоу Уније, који ће 
обезбедити њихов одрживи пољопривредни и рурални развој.  
Србија, као потенцијална чланица ЕУ мора имати у виду наведене правце 
реформе Заједничке аграрне политике ЕУ-27, а посебно механизме који очекују 
земље нове чланице.  
 
У поглављу НИВО АГРЕГАТНЕ ПОДРШКЕ ПОЉОПРИВРЕДИ СРБИЈЕ, на 
четрнаест страница, даје се методологија обрачуна интерне подршке 
пољопривреди. Ради илустрације методологије обрачуна агрегатног нивоа 
подршке (АMS), у Анексу у прилогу, дат је, на прописаним обрасцима за годишње 
извештаје о текућем укупном AMS земаља чланица СТО, обрачун укупног AMS за 
пољопривреду Србије у 2004. години, на бази буџетских издвајања за ту годину, 
рашчлањених на одговарајуће мере подршке у Програму расподеле и коришћења 
средстава субвенција у области пољопривреде, шумарства и водопривреде, 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде из 2004. године. С 
друге стране, при анализи нивоа интерне подршке пољопривреди коришћен је 
извештај о нивоу интерне подршке пољопривреди у периоду 2002-2004. године, 
које је званично достављен и прихваћен од стране СТО. Проистиче да је у том 
периоду укупни АМS у просеку износио 2,2% просечне вредности укупне 
пољопривредне призводње. То води закључку, да се подршка пољопривреди 
Србије која по њеном укључењу у СТО подлеже обавезном снижењу налази 
испод нивоа те подршке у земљама са приближном структуром пољопривреде, 
које су иначе чланице СТО (Хратска, Мађарска, Словачка, Чешка...).  
Имајући у виду предложена решења у досадашњем току преговора и обим и 
структуру интерне подршке пољопривреди и руралном развоју у Србији, у 
предприступном периоду, аутори очекују јачање оријентације ка производно 
раздвојеним мерама подршке руралном развоју, посебно улагањима у 
инфраструктуру, регионални развој, маркетинг и промоцију, односно унапређење 
квалитета и стандардизацију.  
Анекс садржи 9 табела, на 18 страница  са детаљним обрачунима подршке. 
Вредности  монографије, доприноси и чињеница да је коришћена литература 
наведена, на 14 страница, односно у више од 250 одредница. 
  
 Оцена Монографије  
  
Тренд смањивања интерне подршке пољопривреди у циљу повећања 
конкурентности на глобалном нивоу је реалност, мада се на нивоу појединих 
земаља, односно група земаља одвија различитим интензитетом. У Монографији 
је, на одговарајућем аналитичком и  стручном нивоу обрађена проблематика 
структурирања и даљег развоја интерне подршке пољопривреди, анализом 
структуре интерне подршке у оквиру Заједничке аграрне политике проширене ЕУ 
и структуре и нивоа интерне подршке у домаћој аграрној политици а све то у 
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светлу захтева за снижењем овог вида подршке пољопривреди актуелне рунде 
преговора у СТО. Новопридошле чланице и земље кандидати, за што Србија 
води преговоре, са мање или више успеха покушавају да прилагоде своју аграрну 
политику политици ЕУ, водећи рачуна о односу тржишне подршке  и подршке 
руралном развоју. У Србији се распознају озбиљни напори у том правцу, 
смањењем обима и променом структуре текуће тржишне у односу на подршку 
руралном развоју. 
Све су то елементи који могу да буду од значаја за успостављање адекватне 
преговарачке позиције Србије у процесу учлањења у СТО, које се очекује у скорој 
будућности и њеног прикључења ЕУ, у наредним годинама. Посебан квалитет 
монографије чини обимна статистичка грађа и богата литература, где 
преовлађују извори са енглеског говорног подручја, пре свега из институција ЕУ. 
 
Монографија је зналачки урађена – на високом стручном и научном нивоу. 
Заједно са претходном монографијом „Увозна заштита и подршка извозу 
пољопривреде Србије у процесу приступања СТО и ЕУ“, истих аутора, 
представља заокружену целину проблематике, сложености, размишљања и 
могућих разрешења, у вези са најосетљивијим питањима либерализације 
тржишта пољопривредно прехрамбених производа.  
Монографија даје значајан допринос у разјашњавању и разрешавању кључних 
појмова и проблема, који притискају нашу пољопривреду. Због тога је, са 
задовољством, препоручујем за публиковање како би била доступна и корисна 
нашој стручној и научној јавности.  
  
 У Новом Саду, Рецензент 
27.06.  2007. године                                             Др Данило Томић, научни саветник 
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