
               

 

 
 

 

      
 

Поштовани, 

 

Са задовољством вас позивамо на заједничку седницу НКЕУ посвећену отварању кластер 

4 - Зелена агенда и одржива повезаност, као и спорним питањима у вези спровођења 

пројеката од јавног интереса. 

 

Састанак ће бити одржан у четвртак 16. децембра с почетком у 11 часова у хотелу 

Галерија (Матије Корвина 17) у Суботици. 

 

Међувладина конференција ЕУ и Србије, на којој ће Кластер број четири бити званично 

отворен одржаће се у Бриселу, 14. децембра. Кластер 4 обухвата следећа поглавља: 

Транспортна политика (Поглавље 14), Енергетика (Поглавље 15), Транс-европске мреже 

(Поглавље 21) и Животна средина и климатске промене (Поглавље 27). 

 

Србија је подржала Зелену агенду за западни Балкан у новембру 2020. године, која је 

повезана са Програмом економских реформи Србије и Економским и инвестиционим 

планом Европске Kомисије. 

 

У оквиру седнице покушаћемо истаћи значај израде интегрисаног плана за климу и 

енергетику, нове стратегије развоја енергетике до 2030. године, са пројекцијама до 2050. 

године, као и акционог плана за праведну енергетску транзицију, којима се треба 

трасирати пут Србије ка угљеничној неутралности. 

 

У области заштите животне средине, јавности су недавно представљени стратешки 

документи – Програм заштите ваздуха са акционим планом за период до 2030. године и 

Програм управљања отпадом.  

 

У области хоризонталних питања и питањима владавине права, у Србији је тренутно 

горући проблем у кластеру 4 одређивање стратешких планских приоритета без икаквих 

консултација са стручном и широм јавношћу, где се су масовни протести показали да за 

еколошке и социјалне утицаје пројеката ескплоатације минералних сировина и за закон 

о експропријацији требамо много боља решења. 

 

Молимо Вас да своје учешће потврдите путем мејла ivana.lazarevic@eukonvent.org 

најкасније до четвртка до 12 часова. Такође, због ограниченог броја места молимо Вас да 

при потврди нагласите желите ли да присуствујете седници уживо или онлајн. За више 

информација о организованом превозу и рефундацији трошкова, обратите се Ивани 

Лазаревић. 

 

С поштовањем, 

Наташа Ђерег  

Координаторка радне групе Националног конвента за поглавље 27 
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