
БАНАТСКА ПЛАТФОРМА
за учешће локалних заједница у преговорима Србије и Европске уније

Еколошки центар „Станиште“ из Вршца и Удружење пољопривредника из Торњоша организују 
радионицу на тему „Тренутно стање у приступним преговорима Србије и ЕУ – Припрема преговарачке 
позиције за поглавље 27 и испуњење мерила за поглавља 11 и 12“, која ће се одржати, у 
просторијама удружења, улица Светог Стефана 16 у Торњошу, у четвртак 19. априла 2018. године.

У приступним преговорима Србије са ЕУ, до сада је отворено 12 поглавља. Током овог 
процеса, ЕУ и државе чланице преговарају искључиво са представницима власти и државне управе 
државе кандидата, док учешће других актера, па и локалних заједница и цивилног друштва, није 
услов за спровођење преговора. Како је прихватање ЕУ регулативе и праксе суштинска реформа 
целог друштва, неопходно је да се у процес, на различите начине, укључи што више заинтересоване 
јавности. Локалне заједнице имају своје место у преговарачком процесу. Надлежност за спровођење 
великог броја прописа имају локалне самоуправе, које ће поднети и значајан финансијски терет 
интеграција. Цивилно друштво доприноси јавној подршци процесу и његовој транспарентности. 
Међутим, ниво учешћа локалних заједница и цивилног друштва у процесу није задовољавајући.

Један од начина укључења цивилног друштва и локалних заједница је Банатска платформа, 
која је основана средином 2015. године. Банатска платформа окупља 27 невладиних организација из 
16 општина регије Баната, са фокусом на преговарачка поглавља 11 – пољопривреда и рурални 
развој, 12 – ветерина и безбедност хране, и 27 – заштита животне средине и климатске промене. 
Платформа омогућава посредно учешће у преговорима кроз радионице, на којима се представници 
заинтересоване јавности информишу о процесу, исказују интересе и ставове на одређене теме. 
Закључци са ових скупова преносе се органима и телима који непосредно учествују у преговорима.

Тренутно се припрема наша преговарачка позиција за поглавље 27. То је тренутак да се 
локалне заједнице упознају са значајем овог документа и покушају да утичу на његов садржај. У 
поглављима 11 и 12 преговори неће започети док се не испуни укупно 5 мерила. На радионици ће 
бити речи о каквим условима се ради и колико смо напредовали на испуњењу. У уводном делу биће 
речи о тренутном стању финансирања заштите животне средине и пољопривредне политике и 
могућем утицају тог стања на приступне преговоре у овим поглављима.

Потврду учешћа вашег представника (име и презиме, телефон, и-мејл адреса) пошаљите на 
063 7733364 (Јожеф Бакош), или на адресу 7733364@gmail.com до 18. априла 2018. године.

mailto:7733364@gmail.com


БАНАТСКА ПЛАТФОРМА
за учешће локалних заједница у преговорима Србије са ЕУ

Локална радионица 4
Просторије удружења пољопривредника, Светог Стефана 16, Торњош 

Четвртак, 19. април 2018. године

Агенда:
Сатница Тема

11:00 – 11:15 Увод – циљеви Банатске платформе у трећој години рада Дејан Максимовић 
ЕЦ „Станиште“

11:15 – 11:50
Финансирање заштите животне средине на локалном нивоу – 

резултати истраживања у 2017. години, стање и препоруке
Дејан Максимовић 

Стефан Шипка, ЦЕП

11:50 – 12:25
Финансирање пољопривредне политике на локалном нивоу – 

резултати истраживања у 2017. години, стање и препоруке
Дејан Максимовић 

Стефан Шипка, ЦЕП

12:25 – 12:45 Кафе пауза

12:45 – 13:20
Тренутно стање у преговорима – припрема Преговарачке позиције 

за поглавље 27 и испуњење мерила за поглавља 11 и 12
Небојша Лазаревић 
Стефан Шипка, ЦЕП

13:20 – 14:00 Дискусија и закључци – мишљења и коментари Небојша Лазаревић 
Стефан Шипка, ЦЕП

14:00 – 14:30 Ручак

Пројекат финансијски подржала 
Фондација за отворено 

друштво у Србији

Пројекат суфинансира 
Министарство заштите 

животне средине


