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Сарајево, 20.05.2021. године 

МЕДИЈИМА 

  

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ 

Одржан пети састанак Пододбора за транспорт, енергију, околиш и регионални  
развој између ЕУ и БиХ 

 

Пети састанак Пододбора за транспорт, енергију, околиш и регионални развој између 
Европске уније и Босне и Херцеговине одржан је данас путем видео-конференције.  

Чланови Делегације ЕУ представили су на почетку састанка напредак у реализацији 
Европског зеленог плана и најавили финансијску подршку имплементацији Зелене 
агенде за западни Балкан, те истакли да су пред БиХ велики изазови како би се провеле 
структурне реформе у области заштите околиша. Представници Европске комисије 
нагласили су и да је у процесу усклађивања законодавства БиХ са хоризонталним 
законодавством ЕУ потребан координисан приступ у цијелој држави. Бх. власти требају 
убрзати поступак доношења Одлуке о именовању и функције Националне контакт 
тачке за БиХ за провођење конвенција о околишу. Размијењене су информације о 
активностима свих нивоа власти на изради цјелодржавне Стратегије заштите околиша 

БиХ и ажурирању Стратегије прилагођавања на климатске промјене и нискоемисионог 

развоја. БиХ се мора фокусирати на поступно укидање коришћења угља у производњи 
енергије како би наставила са декарбонизацијом и зеленом транзицијом. 

Европска комисија је констатовала да је постигнут ограничени напредак у области 
регионалног развоја и поново истакла потребу израде Стратегије регионалног развоја 
за цијелу земљу те јачања административних капацитета у смислу програмирања, 
спровођења и процјене фондова ЕУ. 

Такође је наглашено да ће се у спровођењу будућих стратегија регионалног развоја 
морати ослонити на капацитете регија да планирају, идентификују, припреме и 
предложе релевантне пројекте. Чланови двије делегације размијенили су информације 

о најновијим догађањима у вези са планираном изградњом складишта радиоактивног 
отпада на локацији Трговска гора на граници са БиХ.  
БиХ треба наставити са реформама у складу са Трећим енергетским пакетом, усвојити 

закон о електричној енергији и гасу на државном нивоу и законе о обновљивој 
енергији на ентитетском нивоу. Комисија је похвалила усвајање акционих планова 
транспортне заједнице за цесте, цестовну безбједност, жељезницу и олакшавање 
превоза и позвала власти у БиХ да успоставе државну агенцију за безбједност промета 
на цестама. Такође, реформе у области жељезничког промета захтијевају формирање 
јединственог тијела за безбједност и истражног тијела. Потребно је ојачати кадровске 
капацитете пружалаца услуга у ваздушном промету, како би се избјегао ризик од 
проблема са безбједносном контролом.  

 

 

                                                                                                  Direkcija za evropske integracije  

B O S N A   I   H E R C E G O V I N A 

 

Б О С Н А   И   Х Е Р Ц Е Г О В И Н А 

VIJEĆE MINISTARA САВЈЕТ МИНИСТАРА 

DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE  

DIREKCIJA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE ДИРЕКЦИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ 

Петим састанком Пододбора за транспорт, енергију, околиш и регионални развој 
између Европске уније и Босне и Херцеговине копредсједавали су Мирза Хујић, 
Министарство спољне трговине и економских односа БиХ, и Детлев Боинг (Боеинг), 

Општа управе Европске комисије за проширење и политику сусједства. О раду 
Пододбора детаљније прочитајте на: https://www.dei.gov.ba/bs/stabilization-agreement. 
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