
                                                                        

Поштовани, 

 

Имамо задовољство да Вас позовемо да учествујете у Округлом столу под називом „Ефекти 

интеграције Србије у ЕУ у области енергетике“ који ће се одржати 28. јануара 2010. године у 

просторијама Привредне коморе Војводине. 

Организација округлог стола реализује се у оквиру пројекта Ефекти интеграције Србије у 

Европску унију, чији су носиоци заједно Факултет за економију, финансије и администрацију, 

Привредна комора Србије и Влада Републике Србије. Основни резултат пројекта је Студија 

ефеката интеграције Србије у Европску унију, која се састоји из једне макроекономске студије и 15 

секторских студија, а у чијој изради је учествовало 68 истраживача из 26 институција. Студије 

аналитички разматрају ефекте процеса интеграције Србије у ЕУ са идејом идентификације 

потенцијалних користи, трошкова и нето ефекта процеса на дуги рок. Намењена је привреди и 

грађанима како би се што боље упознали са садржајем европских интеграција, те како би 

правовременом припремом максимизовали своје добити. С друге стране, студија представља 

полазну основу Влади Републике Србије за израду преговарачке платформе, када се отворе 

преговори о приступању Србије у ЕУ. Резиме свих студија и целу студију ефеката можете преузети 

на сајту Факултета за економију, финансије и администрацију (www.fefa.edu.rs) и Привредне 

коморе Србије (www.pks.rs/eu). 

Округли столови су прилика да стране које су учествовале у пројекту, наука, привреда и Влада 

размене мишљења о налазима студије и начинима њихове успешне употребе. До сада, с успехом 

је организован округли сто на тему „Макроекономски, финансијски и буџетски ефекти 

интеграције Србије у ЕУ“ у децембру 2009. године. Други oвакав форум разматраће ефекте 

интеграције Србије у ЕУ у области енергетике. Предвиђено је учешће еминентних стручњака у 

овој области, представника државних институција Републике Србије и најзначајнијих привредних 

друштава у Србији.  

Округли сто „Ефекти интеграције Србије у ЕУ у области енергетике“ одржаће се 28. јануара 

2010. године у просторијама Привредне коморе Војводине, ул. Хајдук Вељкова 11 (Master 

Centar), III спрат, са почетком у 11 часова. 

Молимо Вас да Ваше присуство потврдите до 26. јануара 2010. године телефоном (011/ 33 00 928 

и 33 00 932) или електронском поштом (eu@pks.rs ). 

 

С поштовањем, 

 

 

 

Михаило Црнобрња 

 

Декан Факултета за економију, 

финансије и администарцију 

Милош Бугарин 

 

Председник Привредне коморе 

Србије 

Никола Стојшић 

 

Председник Привредне коморе 

Војводине 


