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 Разматрање области где је потребна 
даља сарадња у циљу унапређења 
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извештај и 

писмо 
Републике 
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Скрининг извештај
 Оцена усклађености и капацитета за спровођење

 Уопштено говорећи, законодавство Србије је у задовољавајућој мери 

усклађено са правним тековинама ЕУ у овом поглављу

 Спровођење и извршење је у раној фази

 Србија би требала да се усклади са прописима ЕУ у овој  области до дана 

приступања.

  Питања која изазивају забринутост
  Укидање функционалне Агенције за хемикалије и Фонда за заштиту 

животне средине

  Флуктуација запослених и ограничена финансијска средства у 

релевантним министарствима и инспекцији за заштиту животне средине



 Србија би требало да:

 Финализира успостављање систематског стратешког планирања, 

консолидује капацитет стратешког планирања и јасно повеже инвестиције 

са стратешким приоритетима

 Предузме мере за успостављање ефективног и стабилног система 

финансирања у области животне средине и климатских промена, 

укључујући инвестиције у инфраструктуру и стабилног финансирања 

мониторинга животне средине

 Повећа  административне капацитете и број стручних кадрова за питања 

животне средина и климатских промена  на националном и на локалном 

нивоу и побољшати координацију



 Преиспита постојећи систем делимично пренетих надлежности 
за управљање заштитом животне средине, да би се обезбедило 
да пренете надлежности буду усклађене са капацитетом.

  Отклони недоследности и недостатке у законодавству који 
спречавају делотворно извршење. 

  Осигура интегрисан приступ издавања дозвола у области 
животне средине

 Започне спровођење активности у вези са утврђеним 
доприносом земље Париском споразуму  о клими  из 2015. 
године



Структура Преговарачке позиције

         Структура

        I Уводна декларација                                        
        II. Постојеће стање
        II.1 Законодавни оквир
        II.2. Институционални оквир
        II.3. Имплементационе мере и изазови
         III  Планиране мере
         III.1. Законодавни планови

III.2. Институционални планови
III.3. Планиране мере 
IV Прихватање правних тековина ЕУ (и евентуални преговарачки 
захтеви)

 Иста структура је примењена за сваку директиву/ ЕУ пропис



Преговарачка позиција

 На основу  сугестије Шефа преговарачког 
тима  - Преговарачка позиција до краја 
децембра 2017. године

 Целокупан процес израде ПП детаљно 
испланиран у циљу постизања задатог 
рока



План припреме преговарачке позиције

Преговарачка група27, 
секторске радне групе,
састанци везано за 
појединачне прописе

- Приступ изради Преговарачке позиције
- Подела надлежности
- Анализа Скрининг извештаја
- Појашњење захтева,
- Проблеми појединачних сектора
- Појединачни ЕУ прописи, прелазни периоди
- Израда  нацрта преговарачке позиције

Фебруар-јун

Преговарачка група27, 
секторске радне групе 

- Израда кратког прегледа ПП27 јун

Преговарачка група 27 Координација са НГО, привредном комором и локалом Крај јуна

Преговарачка група27, 
секторске радне групе 

Дорада ПП, прве прелиминарне финансијске процене кроз 
израду Специфичних планова имплементације

Крај септембра

Преговарачка група 27 Координација са НГО, привредном комором и локалом Октобар



ПРОЦЕДУРА ИЗРАДЕ ПРЕГОВАРАЧКЕ ПОЗИЦИЈЕ



Статус

Израђен 2. нацрт Преговарачке 
позиције (200 страна)

 Све директиве су на неки начин 
важне за НГО



Хоризонтално

1. 2011/92/EУ Процена утицаја
2. 2001/42/EЗ Стратешка процена утицаја
3. 2003/4/EЗ Приступ јавности информацијама о 

жс
4. 2003/35/EЗ Учешће јавности
5. 2004/35/EЗ Одговорност за штету према 

животној средини 
6. 2007/2/EЗ INSPIRE
7. 2008/99/EЗ Кривична дела у области животне 

средине



Квалитет ваздуха

1. 2008/50/EЗ Квалитет амбијенталног ваздуха
2. 2004/107/EЗ четврта „ћерка“ директива
3. 2001/81/EЗ NEC коју ће од 2018 заменити 

Директива 2016/2284/EU 
4. 2016/802/EУ Садржај сумпора у течним 

горивима
5. 94/63/EЗ  VOC петрол, фаза I сакупљање 

бензинских пара, и 
6. 2009/126/EЗ VOC петрол, фаза II сакупљања 

бензинских пара



Управљање отпадом
1. 2008/98/EЗ Оквирна директива о отпаду
2. 86/278/EEЗ Отпадни муљ
3. 2006/66/EЗ Батерије
4. 94/62/EЗ Амбалажа 
5. 96/59/EЗ PCB/PCT
6. EЗ/850/2004 POPs
7. 2000/53/EЗ Отпадна возила
8. 2011/65/EУ RoHS (ревидирана)
9. 2012/19/EУ Електрични и електронски отпад
10. 1999/31/EЗ Депоније
11. 2006/1013/EЗ Прекогранично кретање отпада
12. 2006/21/EЗ Рударски отпад
13. 1257/2013 Рециклирање бродова 



Квалитет вода
1. 2000/60/EЗ Оквирна директива о водама
2. 91/271/EEЗ Третман комуналних отпадних вода
3. 2008/56/EЗ Поморска стратегија 
4. 98/83/EЗ Вода за пиће
5. 91/676/EEЗ Нитрати
6. 2006/7/EЗ Вода за купање
7. 2006/118/EЗ Подземне воде
8. 2008/105/EЗ Стандарди квалитета животне средине у 

области вода 
9. 2009/90/EЗ Хемиска анализа/мониторинг статуса воде
10. 2007/60/EЗ Поплаве



Заштита природе

1. 2009/147/EEЗ Дивље врсте птица
2. 92/43/EEЗ Станишта 
3. 1999/22/EЗ Зоолошки вртови
4. EEЗ/3254/91 Замке за животиње
5. EЗ/338/97 CITES EЗ/865/06
6. EЗ/2173/2005 FLEGT
7. EЗ/995/2010 EUTR
8. Нагоја



Контрола индустријског загађења 

1. 2010/75/EУ Индустријско загађење
2. 2012/18/EУ Севесо III
3. 2004/42/EЗ VOC у бојама и лаковима
4. EЗ/66/2010 Еко-знак
5. EЗ/1221/2009 EMAS
6. 2011/832/EУ EMAS Global
7. EЗ/1102/2008 Жива
8. 2015/2193/EУ Средња постројења за 

сагоревање



Хемикалије 

2010/63/EU Заштита животиња које се користе у 
научне сврхе (Експерименти на животињама)
87/217/EEЗ Азбест
EУ/528/2012 Биоциди
EЗ/850/2004 POPs
EЗ/689/2008 Извоз-увоз
EЗ/1907/2006 REACH
EЗ/1272/2008 CLP (Класификација, означавање и 
паковање супстанци и смеша)
EC/1102/2008 Жива



Климатске промене
280/2004/EЗ Механизам ЕУ за мониторинг
2003/87/EЗ Систем трговине емисијама
2008/101/EЗ Укључивање EU ETS у сектору авијације
406/2009/EЗ Заједнички напор на смањењу емисија (Effort sharing) 
EЗ/842/2006  Ф-гасови 
1005/2009, 744/2010 Супстанце које оштећују озонски омотaч
98/70/EЗ Квалитет нафте и дизел горива
2009/31/EЗ Геолошко складиштење угљен диоксида
443/2009 /EЗ Емисије CO2 из путничких возила 
510/2011 Емисије CO2 из лаких привредних возила
1999/94/EЗ Доступност података за потрошаче о CO2 и економичности 
потрошње горива за нова возила



Бука

2002/49/EЗ Бука у животној средини

Цивилна заштита



Потенцијални 
прелазни и 

адаптациони 
периоди

2007/2/EC INSPIRE директива

2008/50/EC Директива о квалитету ваздуха

2016/2284/EU, нова NERC директива

2012/33/EU Садржај сумпора у течним горивима

94/63/EC VOCs petrol

2009/126/EC Stage II VOCs petrol

2008/98/EC Оквирна директива о отпаду 

2006/66/EC Батерије

94/62/EC Амбалажа и амблажни отпад

96/59/ЕЗ PCB/PCT

2012/19/EU Електрични и електронски отпад

1999/31/EC Депоније

2008/105/EC Стандард и квалитет вода

2000/60/EC Оквирна директива о водама

91/271/EEC Директива о комуналним водама

98/83/ECДиректива о води за пиће

91/676/EEC Нитратна

2015/2193/EU Средња постројења за сагоревање

2010/75/EU Индустријска директива

EC/1907/2006 REACH
EC/1272/2008 CLP

2003/87/EC Emissions Trading



Документи- подршка 
преговарању

1.Акциони план за јачање административних капацитета (АП)
2. ДСИП за Оквирну директиву о отпаду
3. ДСИП за Директиву о амбалажи и амбалажном отпаду
4. ДСИП за Директиву о електричном и електронском отпаду
5. ДСИП за Директиво о батеријама и акумулаторима
6. ДСИП за Оквирну директиву о води
7.ДСИП за Директиву о комуналним отпадним водама
8. ДСИП за директиву о води за пиће
9. ДСИП за Нитратну Директиву
10. ДСИП за Индустријску директиву
11. ДСИП за Директиву о депонијама



Изазови и проблеми – генерални

 Квалитет и доступност информација

 Подељена или недовољно дефинисана 
надлежност

 Недостатак стратешког и правног оквира



Сарадња са заинтересованим 
странама

 Преговарчки процес за поглавље 27 је 
веома комплексан процес са великим 
бројем укључених заинтересованих 
страна

 ПГ 27 сама има око 120 чланова из 28 
институција

 8 група заинтересованих страна



Заинтересоване стране

ПП 27

МЗЖС и  ПГ 27

Институције 
које 

координирају 
национални 

процес 
приступања ЕУ

Институције EУ

Развојни 
партнери

Локалне 
самоуправе

НГО, 
индустријски 

сектор, 
академска 
заједница

Општа јавност

Mедији



Јачање комуникације

 Нацрт Стратегије комуникације 217-2020

 Нацрт Акционог плана комуникације 2017

 Укључење медија од јесени 2017

 Техничке консултације са ЕК



Сарадња са заинтересованим 
странама

 Планирано је два круга састанка са заинтересованим 
странама:

  Први- уводни везано за процес развоја ПП
 Други –када буде достуно више информација

 Први круг састанака са заинтересованим странама:

 29. јун –  локални ниво у сарадњи са СКГО
 3. јул – индустријски сектор у сарадњи са 

Привредном комором
 6. јул – цивилно друштво у сарадњи са Конвентом 



План за јул – август

 Наставак припреме ПП. Све позиције не 
садрже све потребне информације.

 Допуна статистичких и других података свуда 
где је потребно

 Скраћивање текста Преговарачке позиције на 
око 80 (100 после израде DSIPa).

 Финализирати преговарачке позиције осим 
прописа за које је DSIPs у изради и осталих 
прописа где су информације још увек у 
припреми



План за период октобар-
новембар

 Додавање информација из DSIPs за 
барем  10 директива са прелазним 
периодима

 Финализација нацрта Преговарачке 
позиције за одобравање од стране 
ПГ27.



Следећи састанак

 Други круг састанака са свим 
интересним групама- октобар/новембар 
2017

 Презентација и дискусија о 
специфичним питањима у оквиру 
Преговарачке позиције





Хвала на пажњи

www.pregovarackagrupa27.org.rs
eu.integracije@eko.minpolj.gov.rs
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