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Не разумемо! 

 
Отворено писмо 

господину Горану Тривану, 
министру заштите животне средине 

 
 
Поштовани господине Министре, 
 
У склопу процеса придруживања Републике Србије Европској унији обе стране су 
дужне да делегирају своје представнике послодаваца, синдиката и организација 
цивилног друштва који, по паритетном систему, сачињавају Заједнички консултативни 
одбор РС-ЕУ. Ово тело се састаје два пута годишње, наизменично у Београду и 
Бриселу, ради разматрања појединачних тема и поглавља. Наредни састанак се одржава 
у Београду 3. октобра 2017. године, а тема је поглавље 27 – Животна средина и 
климатске промене, са посебним освртом на привреду и њихов међусобни утицај. 
 
У оквиру припрема  за предстојећи састанак, Унија послодаваца Србије Вам се већ 
неколико пута обраћа ради одржавања састанка током којег бисмо се упознали са 
будућим активностима и позицијама Министарства заштите животне средине. 
Неоспорно је да ће прилагођавање ЕУ тековинама у поглављу 27 највише коштати 
Републику Србију и њене грађане и привреду, али у овом тренутку нама нису познати 
ни кораци који нам предстоје, ни начин на који ће бити предузети, ни временски 
оквири у којима ће се предузимати.  
 
Међутим, било каква комуникација са Ваше стране је потпуно изостала. Важност 
заштите животне средине je призната формирањем посебног министарства, од чега је 
прошло већ више месеци. Међутим, наше очекивање да развој привреде и друштва, 
усклађен са достизањем реално остварљивих циљева из домена заштите животне 
средине, усмеравате заједно са привредом и грађанима, се очито показало јаловим. 
Уместо да помогнете привреди благовременим информацијама и припремама за 
очекивано увођење нових стандарда и процеса, Ви нас из неразумљивих разлога 
остављате у потпуном мраку. 
 
Притиснути од европске стране да дамо свој коментар о постојећој ситуацији и 
спремности и могућности привреде и целокупног друштва да испрати приближавање 
ЕУ пракси, остајемо без икакве могућности да имамо било какав позитиван став, а 
сваку ћутњу са Ваше стране једноставно не разумемо. 
 
 
С поштовањем, 
 
Унија послодаваца Србије 
 
19. септембра 2017. 


