
Изјава о оснивању

БАНАТСКЕ 
ПЛАТФОРМЕ

за учешће локалних заједница 
у преговорима Србије са ЕУ

Приступни преговори Србије и Европске уније вишегодишњи су процес, који 
ће на свом крају довести до испуњења услова за чланство Србије у ЕУ. Током овог 
процеса, ЕУ и државе чланице преговарају са представницима власти и државне 
управе државе кандидата. Учешће других актера, па и цивилног друштва, није 
формални услов за вођење преговора. Међутим, како је прихватање ЕУ регулативе и 
праксе суштинска реформа друштва, неопходно је да се у процес, на различите 
начине, укључи што више заинтересоване јавности.

Организације цивилног друштва (ОЦД) имају своје место у преговорима, и 
могу значајно допринети квалитету, транспарентности и легитимитету процеса. 
Документи које је усвојила Влада Србије не обезбеђују довољан ниво учешћа ОЦД у 
преговорима. Зато постоји потреба да ОЦД, на алтернативан начин, комуницирају са 
националним актерима који учествују у преговорима, или прате овај процес.

У циљу обезбеђења свог учешћа у овом важном процесу, ОЦД са седиштем у 
региону Баната (Јужнобанатски, Средњобанатски и Севернобанатски управни 
округ), добровољно су одлучиле да се удруже и оснују БАНАТСКУ ПЛАТФОРМУ за 
учешће локалних заједница у преговорима Србије са ЕУ, као неформалну мрежу. 
Свака ОЦД са седиштем у региону Баната може постати чланица Банатске 
платформе. Кроз различите облике тематских скупова, представници локалних 
ОЦД, власти и економског сектора, исказаће ставове, потребе, интересе и препоруке, 
који ће се пренети централним преговарачким телима. Банатска платформа бавиће 
се темама из преговарачких Поглавља 11 (Пољопривреда и рурални развој), 
Поглавља 12 (ветеринарска, фитосанитарна политика и безбедност хране) и 
Поглавља 27 (Животна средина и климатске промене), уз могућност избора нових 
тема. Банатском платформом координира Еколошки центар „Станиште“ из Вршца.

Чланице Банатске платформе међусобно ће сарађивати, првенствено по 
питању учешћа у преговорима Србије и ЕУ, али и по другим темама од значаја за 
остварење својих и заједничких циљева, током, и по завршетку преговора. Ова 
сарадња оствариваће се заједничким учешћем у иницијативама, пројектима, јавним 
наступима, у области заштите животне средине, пољопривреде, учешћа јавности у 
доношењу одлука и другим активностима повезаним са европским интеграцијама.






