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Завод за заштиту природе Србије је стручна установа која обавља делатност заштите и
унапређења природне баштине Србије, основана 30. априла 1948. године као Завод за
заштиту и научно проучавање природних реткости НР Србије.
делатности:
•

» покретање процедуре заштите, односно спровођење теренских истраживања и израда студија као стручне основе
за заштиту подручја која обухвата прикупљање и обраду података, утврђивање граница подручја које се предлаже за
заштиту, валоризацију, као и предлагање мера, режима заштите и категорије будућег заштићеног природног добра;

•

» истраживачки рад и рад на очувању биодиверзитета и геодиверзитета као полазне основе за очување и
унапређење угрожених и ретких биљних и животињских врста и објеката геонаслеђа;

•

» стручни надзор који подразумева праћење стања заштићеног подручја и предузимање мера његове активне и
пасивне заштите, уз пружање стручне помоћи и остваривање сарадње са управљачима;

•

» издавање услова за радове у заштићеним подручјима и утврђивање услова заштите природе у поступку израде
пројектне документације, просторних, и урбанистичких планова, основа (шумских, ловних, риболовних,
водопривредних и др), програма и стратегија у свим делатностима које утичу на природу;

•

» издавање научно-стручних публикација, односно публиковање научних и стручних радова из области гео - и
биодиверзитета, монографија, брошура, приручника и другог информативног материјала о заштити природе,
заштићеним подручјима и биљним и животињским врстама; израда штампаног, аудио и видео материјала који се
односи на природне вредности Србије;

•

» образовање, презентација и комуникација са циљем упознавање најшире јавности с богатством и вредностима
природне баштине Србије, развијања јавне свести о неопходности и значају заштите природе и методолошке
помоћи у образовању у области заштите животне средине и природе;

•

» међународна сарадња кроз повезивање и размену података и искуства с различитим установама из света које се
баве заштитом животне средине и природе, учешће у раду међународних организација, ангажовање на
имплементацији међународних конвенција из области заштите природе и учешће у спровођењу одређених
међународних програма и пројеката.
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Завода за заштиту природе је члан (21 државна
институција )

2010
•
Новембар
Србија добија Упитник Европске комисије (2563 питања)
Нека од питања из области природе :
64.Опишите правну основу за заштиту природе, пре свега у погледу врста и станишта од
значаја за очување.

65.Које је мултилатералне споразуме из области животне средине, везане за
биодиверзитет, Србија потписала и како се они спроводе?
66. Какви су национални планови у погледу биодиверзитета? Каква је ситуација у Србији у
погледу спровођења Емералд мреже, као припреме за увођење еколошке мреже Натура
2000?

67.Какви системи заштићених подручја постоје у циљу очувања природе, укључујући
посебно заштићена подручја? На који начин се одређују заштићена подручја? Колику
површину она тренутно покривају? Колики је проценат националне територије која је
тренутно заштићена? Какви су планови везано за повећање заштићених подручја?

68.Који су главни (правни и практични) инструменти очувања природе (нпр.
системи издавања дозвола, процене утицаја, уговори о управљању, планови
очувања, системи надокнаде , итд.), контроле просторног планирања и мере за
принудно извршење:
а) за заштићене области;
b) за очување природе ван заштићених подручја;
с) за заштићене врсте;
69.Да ли постоји систем за систематични надзор биодиверзитета? Ако постоји,
молимо наведите детаљне информације.
70.На који начин је административни систем одговоран за организовану заштиту
природе? Опишите детаљно (укључујући број особља, итд.) и молимо наведите
годишњи буџет намењен за очување природе (администрација, управљање,
надзор, итд.).

71.Које су главне разлике између ваших постојећих прописа о очувању природе
и директива ЕУ о очувању природе, и које су главне потешкоће које предвиђате
у погледу процеса усклађивања?

72. Које су главне разлике између ваших постојећих прописа о трговини
дивљим животињама и одредби ЕУ о истом, и које су главне потешкоће које
предвиђате у погледу процеса усклађивања?
73.Које су главне разлике између ваших постојећих прописа о добробити
животиња везано за дивље животиње и одредби ЕУ о истом, и које су главне
потешкоће које предвиђате у погледу процеса усклађивања?
74.Опишите законску основу за држање животиња у зоолошким вртовима. Да
ли постоји систем инспекције и издавања дозвола за ове врсте установа?

2011
•
Јануар
Достављени одговори на Упитник ЕК.
• Октобaр
Дводневни семинар посвећен пројекту „Припрема за процес преговорања о
приступању Србије Европској унији у области животне средине – ЕNVAP I“.
Помоћ Краљевине Шведске реформама у Србији на путу ка европским
интеграцијама.

2012
•

Март

1. Европски савет додељује Републици Србији статус државе кандидата за чланство у ЕУ.
2. Канцеларија за европске интеграције Владе Србије, организује семинар под називом
„Природа“ у циљу детаљнијег упознавања са европском еколошком мрежом НАТУРА 2000,
односно са проблематиком спровођења европских директива о очувању дивљих птица и о
заштити природних станишта дивље флоре и фауне, као и са начинима унапређења управљаља
заштићеним подручјима за потребе националне еколошке мреже и формирањем НАТУРА 2000
мреже у Србији.
Посебан квалитет овог семинара је била могућност да од Мађарске као земље чланице ЕУ кроз
директну комуникацију добијемо одговоре на многа „тешка“ питања у вези са Натуром а која су
заснована на практичним (позитивним и негативним) искуствима, примерима из праксе и која се
могу применити у нашим условима.
Потребно је да искористимо предност коју имамо и да се што боље спремимо за Натуру – а то је
време које нам је остало до уласка у ЕУ!

• Октобар
„ENVAP I“ пројекат
Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине
(Одељењe за европске интеграције и међународну сарадњу) je
организовало радионицу на тему : „Процес приступања Европској
унији -припрема за преговоре са ЕУ” у Аранђеловцу.
Радионица је организована у циљу припреме државне
администрације и осталих релевантних актера за преговоре са ЕУ као
и за сам процес преговарања (укључујући фазе, процедуре и
релевантне документе неопходне за процес преговарања) у области
животне средине.

•

Новембар
Израда Националног програма за усвајање правних тековина ЕУ (National Programme for the Adoption of
the Acqui) NPAA – 2013-2016.

Завода за заштиту природе Србије даје мишљење на предлог текста „Поглавље 3.27., животна средина“
Транспозиција - усаглашеност?
Имплементација - примењеност?
Делимична/потпуна?
Образложење зашто није и када се очекује.
Навели смо све недостатке Закона о заштити природе, Правилника, Уредби и сл.
С обзиром да је Завода за заштиту природе Србије
а) једна од многобројних институција које су се бавиле проблематиком усаглашености националног
законодавства са европским прописима у оквиру поглавља 27 („животна средина“) и
б)да је питање природе (у ширем смислу речи), тачније да су многе акативности којима се и овај Завод
бави биле тема и других поглавља НПАА општа примедба је :
•
да је било неопходно извршити коoрдинацију Министарстава којима је“животна средина“, а самим
тим и природа и њене компоненте, у надлежности;
•
да је било потребно успоставити сарадњу, тј. оствaрити комуникацију група по поглављима ради
усаглашавања или комплетирања мишљења;
•
потребно иницирати сатанак представника свих поглавља којима се „теме“ преплићу (нпр. природа у
ширем смислу речи се налази у поглављима 11, 12, 13) и на тај начин избећи могуће пропусте или
превазићи размимоилажења у мишљењима (или бар на неки начин омогућити институцијама које су
давале своје мишљење за поглавње 27, да се упознају са садржајем „сродних“ поглавља).

2013
•
Фебруар
Влада усваја Национални програм за усвајање правних тековина ЕУ 2013-2016 (НПАА);
•
Јун
Закључак Европског савета :
„Европски савет је одлучио да отвори приступне преговоре са Србијом. Прва Међувладина
конференције ће бити одржана најкасније у јануару 2014. Пре тога, Савет ће усвојити преговарачки
оквир који ће потврдити Европски савет.“
•
Септембар
Србија добија статус државе придружене ЕУ.
•
Октобарт
„ENVAP II“ – „Припрема за преговоре у процесу приступања Републике Србије Европској унији“ Preparation for negotiations related to Serbiаs EU Accession.
screening - први корак у преговарању
Задатак Завода је да преко именованих представника и једног заменика учествује у свим припремама у
вези са заштитом природе односно на усаглашавању (transposition) и примени (implementation) наших
законских аката.

•

Новембар

1.

Радионица - вежба screeningа (аналитички преглед) на примеру Директиве о стаништима.

2.

Семинар „ Подршка процесу европских интеграција у Србији“ посвећен преговорима у поглављу 27 као 8. у
низу одржаних семинар у организацији Канцеларије за европске интеграције и Немачке организације за
међународну сарадњу, тзв. ГИЗ

Током ова два дана семинара, чули смо из искуства Словеније, да најчећшће најдуже траје скрининг за поглавље
27 и увек Европска комисија тражи да се још уради, разјасни, обећа ......
Канцеларија за европске интеграције је похвалила рад Преговарачке група 27 за коју су главни задужени колеге у
Одељењу за европске интеграције и међународну сарадњу, нашег Министарства.

2014.
Први састанак након Међувладине конференције (јануар);
Формализација рада Преговарачке групе 27;
Координација текућих активности:
– Припреме за преговоре – Screening
– Експланаторни – септембар 2014.г.
– Билатерални – новембар 2014.г.
– Ревизизија NPAA документа
– Progress Monitoring – ToCs & IQs
– Годишњи извештај ЕК
– Састанак Пододбора за транспорт, енергетику и зжс
– Одговори на Sceening питања ЕК
– Стручна редактура прописа
– Учешће у раду других преговарачких група;

•

•

•
•

Потврђене су првонадлежне институције и номинације особа задужених за
директиве.
Особа надлежна за конкретан ЕУ пропис предлаже начин укључивања
другонадлежних институција и сектора, укључујући и формирање ужих
радних група.

За први screening (експланаторни) - у септембру 2014. године треба да се
припреме наше колеге из Министарсва.
Задатак Завода - да будемо спремни да у сваком моменту дамо одговоре
и/или предложимо решења уколико одговори тренутно не постоје, на дилеме
и питања које нам буду поставиле колеге из Министарства, са циљем да се
што боље припреми делегација Србије за разговоре са Европском комисијом
у Бриселу.

Од овог првог корака зависи колико ће се успешно спровести наредни корак –
билатерални скрининг (новембар), односно колико ће дуго трајати преговори у
поглављу 27.

Спремни смо!

Хвала на пажњи.

