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ПП – Преговарачка позиција 
за Поглавље 27 – Животна средина и 
климатске промене се односи на 72 

прописа који су груписани у 10 
подсектора и представља анализу 

стања у законодавном систему, 
институционалном оквиру и импле-

ментацији прописа, као и пла-
нове за пуну транспозицију, 

институционални развој 
и спровођење сваког 

од прописа.

МИФП – Вишегодишњи 
инвестициони и финан-
сијски план (1 и 2) ком-
бинује све инвестиционе 
потребе идентификoва-
не у ДСИП-овима за сe-
кторе воде, отпада, ваз-
духа, хемикалија и за 
INSPIRE директиву у један 
пројектни пакет и проце-
њује укупне трошкове 
имплементације. Проце-
на показује да је Србији у 
периоду од 2021. до 
2048. године потребно 
око 12,7 милијарди евра 
за усклађивање са глав-
ним директивама и про-
писима ЕУ у оквиру По-
главља 27. Од укупног 
износа, око 12,4 мили-
јарде евра представља 
инвестициони трошак. 
Највеће потребе односе 
се на развој инфрастру-
ктуре у сектору вода и от-
пада - изнад 8,4 мили-
јарде евра. МИФП, тако-
ђе, даје процену извора 
финансирања и указује 
на приоритете у импле-
ментацији пројеката у се-
кторима и међу секто-
рима.

ЗАХТЕВ ЗА
ПРЕЛАЗНЕ 
ПЕРИОДЕ

– ПРАТЕЋИ 
ДОКУМЕНТИ 

АПАЦД – Aкциони план 
за развој администра-
тивних капацитета даје 
анализу административ-
них капацитета у сектору 
животне средине у Срби-
ји у складу са сваком ди-
рективом и уредбом, ко-
ји су део Преговарачке 
позиције, и предлаже 
мере за унапређење ин-
ституционалних капаци-
тета, укључујући додатно 
запошљавање за аде-
кватно спровођење ЕУ 
прописа у области жи-
вотне средине. 
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ПРЕЛАЗНИ ПЕРИОД   – За потпуно спровођење појединих прописа, потребно је додатно време након приступања ЕУ. 
На пример, за високе трошкове имплементације, обезбеђивање средстава је могуће само током дужег временског 
периода. Сваки захтев за прелазним периодом током преговора биће појашњен Специфичним планом импле-
ментације за одређену директиву.

ДСИП – Специфичан план имплементације директива  обично даје кратак опис  главних захтева прописа, процену 
стања у спровођењу прописа (укључујући правне, институционалне и техничке аспекте), план мера потребних за 
потпуно спровођење захтева ЕУ прописа, процену трошкова ових мера, механизме финансирања и рокове за 
потпуну имплементацију. 

ДСИП за депоније   – План за спровођење Директиве о депонијама (Директива Савета 1999/31/ЕЗ са изменама и до-
пунама) даје приказ информација у вези постојећих депонија и сметлишта, процену њихове усклађености са 
захтевима директиве, план за развој регионалне инфраструктуре (сакупљање и транспорт отпада, трансфер стани-
це, примарна сепарација – систем две канте, са одвојеним сакупљањем рециклабилних материјала, секундарна 
сепарација рециклабилних материјала – погон за сортирање, пријем отпада из домаћинстава / центри за сакупља-
ње (за кабасти отпад, електронски и електрични отпад, опасни отпад), у потпуности уређена санитарна депонија са 
сабијањем, компостирањем зеленог отпада, затварање постојећих депонија). Овај ДСИП приказује временски 
оквир за развој регионалних система и планиране мере за смањење одлагања биоразградивог отпада на депоније.  

ДСИП за третман отпадних вода (UWWT)  – План за спровођење Директиве о третману отпадних вода (91/271/EEC) 
укључује опис ситуације у сектору, предлаже идентификацију 398 агломерација, идентификацију осетљивих зона и 
указује на потребу за изградњом 359 постројења за прераду отпадних вода, око 10,400 км нове мреже  за сакупља-
ње отпадних вода и више од 1,000 км за замену/реконструкцију постојеће мреже. Такође, даје процену инвестицио-
них трошкова (4,3 милијардe евра) и наводи главне изворе финансирања и период потребан за имплементацију. 

ДСИП за оквирну директиву о водама  – План за спровођење Оквирне директиве о водама (2000/60/EC) садржи 
транспозицију и анализу развоја институционалног система, опис статуса израде планова развоја речних басена, 
преостале недостатке, као и мере потребне за исправљање тих недостатака; даје предлог мера за потпуну примену 
директиве, процену трошкова и извора финансирања, као и временски оквир за потпуно спровођење. 

ДСИП за оквирну директиву о отпаду  – План за спровођење Оквирне директиве о отпаду (2008/98/EC) укључује 
опис ситуације у Србији у области управљања комуналним отпадом, мере за унапређење рециклирања отпада, са-
купљање и прераду отпада од изградње и рушења, прераду опасног отпада, процену трошкова ових мера, опис 
извора финансирања и временски оквир имлементације. Рециклажа отпада укључује одвојено сакупљање кроз 
успостављање система сакупљања са 2 (две) канте - једне за мешани отпад и друге за рециклабилни отпад, секун-
дарну сепарацију отпада на линијама за сепарацију, изградњу малих постројења за компостирање са адекватним 
возилима за транспорт компоста, кућно компостирање, како би се рециклирао органски отпад из домаћинстава.

ДСИП за директиву о индустријским емисијама   – План за имплементацију Директиве о индустријским емисијама 
(2010/75/ЕУ) укључује процену правног и институционалног система, процену статуса у вези са интегрисаним 
дозволама за постројења за која је потребна IPPC дозвола. Процена техничке и финансијске ситуације у компанијама 
које управљају овим постројењима и њихов капацитет да финансирају неопходне мере заштите животне средине, 
указује да је оператерима потребан додатни период како би се остварила потпуна имплементација директиве. 

РСИП   – Планови за спровођење уредби израђени су за REACH уредбу (1907/2006) и Уредбу о биоцидним произво-
дима (ЕУ) број 528/2012 и дају општу процену националног капацитета и спремности за имплементацију и спрово-
ђење одговарајућих захтева. РСИП се користи током преговорима за објашњење потребних периода адаптације. 


