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I Садржај 27. поглавља преговора 



• Формални предмет преговора > Споразум о 
приступању 

• Садржај ЕУ прописа (обавезе из чланства) 
није предмет преговора. Услов чланства је 
преузимање и спровођење тековина ЕУ од 
датума приступања. 

• Предмет преговора су услови и аранжмани 
под којим ће Србија преузети обавезе из 
чланства који ће бити унети у Споразум 

• Преговара се са државама чланицама 

 

 



Материја Поглавља 27 

• Преузимање преко 200 правних аката (хоризонтално 
законодавство и климатске промене, квалитет вода и 
ваздуха, управљање отпадом, заштита природе, 
контрола индустријског загађења и управљање 
ризицима, хемикалије, бука и цивилна заштита) – 
законодавни изазов 

• Спровођење и примена (снажна, обучена и добро 
опремљена и координирана администрација на свим 
нивоима) – институционални изазов 

• Инфраструктура и одржив систем финансирања 
политика заштите животне средине – економски 
изазов   



• Национална стратегија апроксимације у области животне средине 
(13.10.2011.) – оквирни плански документ  

• Оквирна полазишта политика предложених НСА: 

1. Законодавство треба да одражава тековине ЕУ – no less no more 

2. Фокус имплементације на захтеве из ЕУ прописа – алокација 
финансијских и административних ресурса на спровођење ЕУ 
прописа/ приоритет у односу на друге политичке агенде 

3. Максимализација искоришћености бесповратних финансијских 
средстава – капацитети абсорпције/минимализација ангажовања 
буџетских средстава 

НСА дефинисала краткорочне (2014), средњорочне (2019) и дугорочне 
циљеве (2030) 

 

Сврха стратегије није само испуњавање обавеза из чланства већ 
унапређење стања животне средине, квалитета живота и повећање 
општег богатства. 

 



II Планови за спровођење 

посебних директива 



Conditions for transitional measures: 

• limited in time and scope 

• accompanied by a plan with clearly defined stages for application of 
the acquis (on-going, detailed and budgeted plan for alignment) 

• for areas linked to the extension of the internal market, regulatory 
measures should be implemented quickly and transition periods 
should be short and few;  

• must not involve amendments to the rules or policies of the Union, 
disrupt their proper functioning, or lead to significant distortions 
of competition  

• Existing installations only 

 

Safeguard clauses, may also be agreed in the interest of the Union,  



• Разрада оквирних полазишта НСА кроз планске 
документе: 

1. Секторске стратегије - прилагођене 
специфичностима појединих области политике 
животне средине (тактички приступи-
приоритетизација унутар сектора) 

2. Планови за спровођење посебних директива – 
оперативни планови  

Инструменти који ће помоћи у дефинисању захтева 
за прелазне рокове и стратегије финансирања – 
незванични/радни/флексибилни/живи документи 

Подршка искоришћавању структуралних и 
кохезионих фондова након чланства  

 



• ДСИП предвиђени за: 

1. Директива о третману комуналних 

отпадних вода 

2. Директива о води за пиће 

3. Нитратна директива 

4. Директива о депонијама 

5. Директива о великим ложиштима 

 



III. Преговарачка структура 



Координационо тело и Савет 

координационог тела 

Преговарачки тим 

Преговарачке групе 



• Преговарачка група 27: 

• Преговарачком групом руководи председник преговарачке групе 
државни секретар у Министарству енергетике, развоја и заштите 
животне средине 

• Чланови преговарачке групе чине државни органи који имају значајне 
надлежности у спровођењу и примени ЕУ прописа (нпр. укључена је 
Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом) 

• Председник организује рад преговарачке групе и може позивати друге 
органе и организације да учествују у њеном раду (нпр. НВО, ПКС, 
привредна друштва...); У току припреме преговарачких позиција, 
преговарачка група консултује заинтересовану јавност.  

• Преговарачка група може предложити надлежном органу ангажовање 
стручних институција и истакнутих стручњака. 

• Председник преговарачке групе предлаже Влади предлог преговарачке 
позиције усаглашен са преговарачким тимом 

 

• Председник преговарачке групе може организовати рад преговарачке 
групе према потпоглављима која чине саставни део поглавља  



• Након што Влада усвоји преговарачку 

позицију, преговарачка група и 

Преговарачки тим  представљају 

заинтересованој јавности основна 

решења садржана у преговарачкој 

позицији. 

• Влада  доставља преговарачку позицију 

надлежном телу Народне скупштине. 



Technical Assistance for Development of a national Environmental Approximation Strategy  

An EU-funded project  (EuropeAid127462/C/SER/RS) 

Environmental  Approximation  Strategy 

CBA ANALYSIS 
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