
  - Животна средина и климатске промене обухвата преко 200 главних правних аката из 
различитих сектора. Захтеви ЕУ у области заштите животне средине подељени су у око 75 главних правних 
аката или група правних аката према следећим потпоглављима:

Када тежи приступању Европској унији, држава усклађује своје националне законе, прописе и процедуре са 
законодавством ЕУ. Потом, земља мора да спроведе ове усклађене захтеве и изврши надзор над спово-
ђењем. То се назива процес апроксимације.

Апроксимација Поглавља 27 је захтеван процес за националне институције - како у погледу повећања својих ка-
пацитета, тако и у погледу великих инвестиција у инфраструктуру. Подршка ЕУ, мултилатерална и билатерална 
помоћ играју важну улогу у спровођењу реформи у области животне средине и климатских промена у Србији.

Шведска влада усвојила је 2021. Стратегију за подршку реформама у земљама Западног Балкана и Турској 
(2021-2027). „Еколошки одржив и климатски отпоран развој и одрживо коришћење природних ресурса“ је 
приоритетна област.

Шведска је водећи донатор за координацију у овом сектору у Србији. Обим шведске подршке покрива све 
главне аспекте Поглавља 27, од преговора до правне, институционалне и инвестиционе подршке, укључујући и 
подршку имплементацији Зелене агенде у Србији. 

17 милиона евра бесповрат-
них средстава за унапређење 
животне средине (2016–2022)

Уговори о сарадњи са Министар-
ством за заштиту животне средине 
(МЗЖС), локалним самоуправама, 
међународним организацијама и 
невладиним организацијама

Повезује реформе животне 
средине са реформама доброг 
управљања и демократије

Доприноси координацији 
донатора о темама као што 
су зелена транзиција, кли-
матске промене, управљање 
отпадом и водама и загађе-
ње ваздуха

Подржава планирање поли-
тике, развој правног система, 
планирање инвестиција, спро-
вођење и учешће јавности у 
доношењу одлука

Као активни партнер ЕУ за 
Зелену агенду у Србији, мо-
билише ангажовање и капи-
тал, спроводећи Економски 
и инвестициони план, и 
Зелену агенду за Западни 
Балкан

Шведска пружа подршку у блиској сарадњи са националним институцијама, пре свега, Министарством заштите 
животне средине, у партнерству са Делегацијом ЕУ, Шведском агенцијом за заштиту животне средине, 
Шведском агенцијом за хемикалије, Београдским универзитетом, Сталном конференцијом градова и општина и 
Шведском асоцијацијом локалних власти и региона, Младим истраживачима Србије и другим организацијама 
цивилног друштва (ОЦД), Националном академијом за јавну управу, Националном алијансом за локални 
економски развој, UNDP, Европском инвестиционом банком и другим институцијама и организацијама.

Водећи донатор који коорди-
нира област животне средине 
и климе и подржава реформу 
Поглавља 27 у оквиру Кластера 
4 у преговорима са ЕУ1

Подржава IPA програмирање, 
пројекте ЕУ и Тим Европе 
(Team Europe)  
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ХОРИЗОНТАЛНО 
ЗАКОНОДАВСТВО

КВАЛИТЕТ 
ВАЗДУХА

УПРАВЉАЊЕ 
ОТПАДОМ

УПРАВЉАЊЕ 
ВОДАМА

ЗАШТИТА 
ПРИРОДЕ

КОНТРОЛА 
ИНДУСТРИЈСКОГ 
ЗАГАЂЕЊА

ХЕМИКАЛИЈЕ БУКА
КЛИМАТСКЕ 
ПРОМЕНЕ



Увођење захтева Директиве о индустријским 
емисијама са могућношћу смањења до 

прашкастих материја

оксида сумпора 

оксида азота 

лако испарљивих 
органских једињења

и око  уштеде енергије и воде у 20%
великим индустријским постројењима

70%

50%

70%

65%

Изграђена постројења за 
пречишћавање отпадних вода са 

потенцијалом да се спречи улазак 

40.000.000
непречишћене канализације 
у воде на територији Србије

тона

Дизајнирање нових, иноватив-
них и конкурентних програма 
обуке у јавном сектору (НАПА)

Успостављени системи рециклаже у 
домаћинствима за 17 градова и општина 

са потенцијалом за преусмеравање преко 

отпада са 
депонија

Недавно завршени пројекти били су фокусирани на: 

32.000 т/год. 

Координисано деловање Team Euro-
pe кроз ЕУ за Зелену агенду у Србији, 
укључујући подршку биодиверзитету

Развој одрживих 
капацитета за зелене 
набавке (НАЛЕД)

Подршка регионалној са-
радњи у области заштите 
природе и загађења ваздуха

Подршка јединицама локалних само-
управа, на пример у управљању отпа-
дом у складу са стандардима ЕУ (СКГО)

Побољшање планирања 
у сектору вода, отпада и 
инвестиција (EISP2)
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Подршка прегово-
рима у оквиру Погла-
вља 27 (ENVAP4)

 Унапређење еколошких стандар-
да у индустрији и капацитета ин-
дустрије на свим нивоима (IED)

Током 2022-2023. године реализују се следеће активности уз подршку Шведске агенције за међународни развој и 
сарадњу (Sida):

Могућности запошљавања, отвара-
ње нових радних места и обуке за 
неформалне сакупљаче отпада (Help)

NGONGOПрипрема ула-
гања у отпадне 
воде (PEID)

Побољшано упра-
вљање хемикали-
јама (KEMI)

Управљање био от-
падом и ублажавање 
климатских промена

ПРИМЕРИ РЕЗУЛТАТА САРАДЊЕ:
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CSO

CSO CSO

CSO

CSO

CSO

CSO

CSO

CSO

CSO

CSO
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Јачање 
сарадње 
између 

мрежа ОЦД, 
укључујући 

60 ОЦД, 
на пример 

у области 
биодиверзитета 

и климатских 
промена

учесника4200

састанака и радионица 
420

Подршка консултативној припреми за 
преговарачки процес у оквиру Поглавља 27 са више од 

са око 

   као и повећање транспарентности и пружања 
информација путем 11 информативних лифлета и 

интернет презентације Преговарачке групе 27 
(око 26.000 јединствених посетилаца током 2017 - 2022)

Побољшано управљање зе-
мљиштем/просторним пла-
нирањем (ePlan4eSpace) 
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Подршка мрежи невладиних организација за 
заштиту животне средине, укључујући Изве-
штај из сенке за Поглавље 27 (ЕКО-СИСТЕМ)
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