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Статус заштите и финансирање заштићених  
подручја у АП Војводини и ЕУ интеграције 

Представљање студије 
 

Покрајински завод за заштиту природе 
Радничка 20а, Нови Сад 

среда, 24. фебруар 2016. године 
 

 

11:00 

Уводна обраћања  

Дејан Максимовић 
Еколошки центар „Станиште“, Вршац 

Биљана Пањковић 
Покрајински завод за заштиту природе 

Срђан Ђуровић 
Фондација за отворено друштво 

11:15 

Процес приступања Србије ЕУ 

Небојша Лазаревић 
Центар за европске политике 

12:00 

Представљање студије  

„Статус заштите и финансирање 
заштићених подручја у АП Војводини и 

ЕУ интеграције“ 

12:30 Дискусија и закључци 

 

Пројекат финансијски подржала 
Фондација за отворено друштво у Србији 

 
 

 



 

 
 

 

 

Статус заштите и финансирање заштићених 
подручја у АП Војводини и ЕУ интеграције 

Представљање студије 

  
Еколошки центар „Станиште“ из Вршца и ЦЕП – Центар за европске политике из Београда, 

у сарадњи са Покрајинским заводом за заштиту природе, организују представљање студије 

„Статус заштите и финансирање заштићених подручја у АП Војводини и ЕУ“, која ће се одржати 

Новом Саду, у сали Покрајинског завода, у среду, 24. фебруара 2016. године. 

Србија је почела приступне преговоре са ЕУ и недавно су отварена прва преговарачка 

поглавља. Термин „преговори“ није одговарајући, јер се не поставља питање да ли ће будућа 

чланица прихватити сву ЕУ регулативу (подељену у 33 преговарачка поглавља), праксу и 

стандарде, нити под којим условима, већ се договара само о роковима када ће то учинити и о 

износу новчане помоћи, коју ће за то добити од ЕУ. Велика већина правних прописа и пракси 

усвојиће се и спрoвести најкасније са даном учлањења, али за одређене области, најчешће оне 

које су технички и финансијски најзахтевније, преговараће се прелазни рокови (на пример 5, 7 или 

10 година након учлањења) у којима ће и те обавезе морати да се спроведу. 

Током овог процеса, ЕУ и државе чланице преговарају искључиво са представницима 

власти и државне управе државе кандидата, док учешће других актера, па и представника 

стручне јавности, или цивилног друштва, није услов за његово спровођење. Међутим, како је 

прихватање ЕУ регулативе и праксе суштинска трансформација целог друштва, неопходно је да 

се о самом процесу правилно информише, и у њега укључи што више заинтересованих страна. 

Заштита природе је, такође, једна од области у којој ће Србија применити ЕУ право.  

Шта су преговори? Ко са ким преговара и око чега? Какве користи ће имати грађани од 

овог процеса? Са каквим стањем у заштићеним подручјима природе почињемо овај процес? 

Одговоре на ова и бројна друга питања, можете добити на представљању студије. Скуп је 

намењен представницима државне управе, стручних институција и еколошких НВО. 


