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Сарајево, 17. 6. 2021. године  

МЕДИЈИМА  
 

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ 

Одржан пети састанак Пододбора за пољопривреду и рибарство између ЕУ и БиХ 

 

Пети састанак Пододбора за пољопривреду и рибарство између Европске уније и Босне 
и Херцеговине одржан је данас путем видео-конференције. Чланови делегација ЕУ и 
БиХ размијенили су најновије информације о провођењу Споразума о стабилизацији и 
придруживању у трговинским и тржишним аспектима. Представници Европске 
комисије нагласили су важност поштивања свих одредби ССП-а.  
 

На састанку се разговарало о имплементацији Стратешког плана за рурални развој БиХ 

2018-2021 и припремама за израду новог плана за период 2021-2027. година, нарочито у 
контексту  ИПА подршке. Европска комисија је позвала на хармонизацију мјера 
пољопривредне подршке у цијелој БиХ и нагласила да очекује пуну сарадњу и 
спремност свих нивоа власти у изради цјелодржавне секторске стратегије. Од бх. 
власти се очекује и интензивирање напора како би се осигурали сви услови за 
провођење пољопривредног пописа од 2021. до 2023. године.  
 

Европска комисија је упозната с активностима у припреми закона о вину на државном 
нивоу, док је од власти у БиХ затражено да приступе изради нацрта закона о органској 
производњи, такође на државном нивоу.  
На састанку је било говора и о напретку у успостављању система државних 
референтних лабораторија потребних за хигијенске, ветеринарске и фитосанитарне 
контроле и за анализу хране и прехрамбених производа, односно, јачању 
институционалних и административних капацитета. Потребно је унаприједити 
идентификацију и регистрацију животиња, надзор кретања и правовремено ажурирање 
базе података те дугорочно обезбиједити одрживе ресурсе за контролу здравља 
животиња. Делегација БиХ подсјетила је Европску комисију на проблеме извоза гљива 
из БиХ на граничној контролној тачки са Републиком Хрватском.  
Представљене су информације о догађањима у заједничкој рибарственој политици и 

новим стратешким смјерница о ЕУ аквакултури те о изради програма развоја за 
рибарство и аквакултуру БиХ.  

 

Direkcija za evropske integracije  

 

 

 

 

                                                                                                   Дирекција за европске интеграције 

B O S N A   I   H E R C E G O V I N A 

 

Б О С Н А   И   Х Е Р Ц Е Г О В И Н А 

VIJEĆE MINISTARA САВЈЕТ МИНИСТАРА 

DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE  

DIREKCIJA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE ДИРЕКЦИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ 

Петим састанком Пододбора за пољопривреду и рибарство копредсједавали су Душан 
Нешковић из Министарства спољне трговине и економских односа БиХ и Ингрид 
Јенезова из Опште управе за проширење и политику сусједства. О раду Пододбора 
детаљније прочитајте на: https://www.dei.gov.ba/bs/stabilization-agreement --> Тијела 
БиХ и ЕУ по ССП-у  Одбор за стабилизацију и придруживање 
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