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*

Ова ознака не прејудицира ставове о статусу и у складу је са Резолуцијом 1244/99 Савета безбедности Уједињених нација и
Саветодавним мишљењем Међународног суда правде (МСП) о проглашењу независности Косова.
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ЗАЈЕДНИЧКА ПОЗИЦИЈА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Поглавље 35: Остала питања
Ставка 1: Нормализација односа између Србије и Косова

Ова позиција Европске уније заснива се на њеној општој позицији у вези са Конференцијом о
приступању са Србијом (CONF-RS 1/14) и у складу је са преговарачким начелима којa су у оквиру ње
прихваћенa, конкретно:
 сваки став који изнесу било Србија или ЕУ о одређеном преговарачком поглављу неће ни на који
начин прејудицирати позицију која може бити заузета у погледу других поглавља;
 договори постигнути у току преговора у појединачним поглављима, чак и они делимични, не
смеју се сматрати коначним док не буде постигнут свеукупан договор за сва поглавља;
 напредак Србије у преговорима о приступању ЕУ биће вођен напретком Србије у процесу
припрема за приступање, који ће се мерити нарочито у односу на сталну ангажованост Србије ка
видљивом и одрживом побољшању односа са Косовом, као и у односу на остале захтеве
садржане у тачки 23 Преговарачког оквира.
ЕУ подстиче Србију да настави да показује посвећеност остваривању резултата и напретка у
окончавању активности спровођења, и деловању у смеру даљег напретка у процесу нормализације
односа.
ЕУ констатује да је Србија, у свом ставу (CONF- RS 2/14) изјавила да „У потпуности разумевајући да
процес приступања ЕУ и нормализације морају да теку паралелно и да се међусобно подупиру,
Република Србија ће остати у потпуности посвећена наставку процеса нормализације и дијалогу са
Приштином.”
Ово поглавље не замењује дијалог Београда и Приштине који се води под покровитељством Високе
представнице. Стога ће Поглавље 35, Остала питања, Ставка 1: Нормализација односа између Србије и
Косова бити веза између овог дијалога и приступних преговора.
С обзиром на тренутно стање припремљености Србије, ЕУ констатује да се може сматрати да је Србија у
овој фази довољно припремљена за преговоре о овом поглављу, под условом да Србија, поступајући у
доброј вери, настави да остварује напредак у активностима спровођења и даљи напредак у процесу
нормализације односа. Стога Комисија и Висока представница препоручују отварање приступних
преговора са Србијом за Поглавље 35, Остала питања, Ставка 1: Нормализација односа између Србије и
Косова.
Србија треба да се постара да испуни свој део рада на спровођењу споразума од 25. августа 2015.
године, нарочито у погледу оснивања Асоцијације/Заједнице општина са српском већином на Косову,
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као и других елемената Првог споразума од априла 2013. године (полиција, правосуђе, цивилна
заштита). Поред тога, Србија ће извршити своје преостале обавезе утврђене претходним Техничким
споразумима. Коначно, Србија треба да се ангажује у постизању даљих споразума, унапређујући процес
нормализације односа у доброј вери, са циљем да то постепено води ка свеобухватној нормализацији
односа између Србије и Косова, у складу са преговарачким оквиром.
У складу са преговарачким оквиром, Комисија и Висока представница ће пажљиво и стално надгледати
рад Србије на испуњавању доленаведене прве групе прелазних мерила и „најмање два пута годишње”
извештавати Савет о овом питању.
Како би будући развој догађаја у оквиру Дијалога био узет у обзир, ова прва група прелазних мерила
биће ажурирана, према потреби.
Уколико „напредак у нормализацији односа са Косовом, значајно заостаје за укупним напретком
преговора, а да је разлог томе пропуст Србије да поступа у доброј вери, нарочито када је реч о
примени споразума који су постигнути између Србије и Косова.”, Комисија ће на сопствену иницијативу
или на захтев једне трећине држава чланица, у складу са тачком 25 преговарачког оквира, предложити
да препоруке за отвaрање и/или затварање других преговарачких поглавља не буду дате, и прилагодити
припадајући припремни рад, према потреби, све док се не приступи решавању ове неуједначености.

1.
Спровођење Првог споразума (април 2013. године) и мајски план за спровођење Споразума
о енергетици и телекомуникацијама

О изборима




Србија престаје да финансира и подржава српске структуре (тј. привремена општинска већа,
запослене у општини) како би се успоставиле и консолидовале општинске управе у складу са
законом Косова;
Србија подстиче општинске власти са севера Косова да у потпуности поштују косовско
законодавство, нарочито у погледу набавке и осталих отворених питања у оквиру општинских
Статута (тј. употреба општинских печата и обележја у складу са важећим законодавством
Косова).

О Асоцијацији/Заједници општина са српском већином на Косову
 Србија доприноси наставку процеса (израда Статута), у договореном временском оквиру и у
складу са законом Косова, Првим споразумом и Споразумом од 25. августа 2015. године;
 Србија обезбеђује транспарентност свог финансирања Асоцијације/Заједнице општина са
српском већином на Косову.
О полицији


По потреби, Србија доставља тромесечни извештај надлежним косовским властима о исплатама
пензија бившим припадницима своје полиције који су сада интегрисани у Полицију Косова.

О правосуђу
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Србија наставља да се конструктивно ангажује у постизању споразума о судском
административном особљу и просторијама за рад;
Србија потврђује престанак службе за све запослене у правосуђу који треба да буду интегрисани;
Србија доноси посебне прописе у погледу српских судских институција на Косову како је
предвиђено српским Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава;
Према потреби, Србија доставља тромесечни извештај о исплатама пензијских накнада судском
особљу интегрисаном у судска већа и већа тужилаца Косова.

О цивилној заштити


Србија усваја неопходне прописе о престанку исплате плата и обезбеђивања финансијских
средстава за цивилну заштиту на Косову.

О споразумима о Официрима за везу





Србија наставља да доследно поштује одредбе о размени званичних посета;
Србија обезбеђује сву неопходну административну подршку (нпр. плаћањем закупа званичних
просторија) српском Официру за везу у Приштини;
Србија је сагласна са визуелним изгледом званичне преписке који још увек није утврђен (печати,
симболи и заглавља);
Србија наставља да пружа безбедносну подршку и омогућава косовским Официрима за везу у
Београду приступ српским саговорницима.

О Споразуму о енергетици








Србија наставља да се ангажује у процесу нормализације односа између Оператора преносног
система Косова (KOSTT) и српског предузећа за пренос електричне енергије (Електромрежа
Србије, ЕМС), укључујући и потписивањем споразума о интерконекцији, као и подржавањем
чланства KOSTT-а у европској организацији, Европска мрежа оператора преносног система
електричне енергије (ENTSO-E). Овај споразум треба да обухвати читаву територију Косова у
складу са Споразумом о енергетици;
Србија оснива предузеће за снабдевање електричном енергијом (под називом „ЕлектроСевер”) на
Косову, и испуњава услове у складу са косовским правним и регулаторним оквиром за предузећа
којима треба дати лиценцу за снабдевање;
Србија доприноси постизању комерцијалних аранжмана за ЕлектроСевер са постојећим
предузећем за дистрибуцију, како би он био у могућности да врши услуге дистрибуције
електричне енергије;
Србија решава питање управе електране Газиводе/Ујмани, именоване од стране Србије.

О Споразуму о телекомуникацијама


Србија оснива предузеће за телекомуникацију као зависно друштво предузећа Телеком Србија и
испуњава услове у складу са косовским правним и регулаторним оквиром како би то предузеће
добило лиценцу за фиксну телефонију;
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Србија поштује временски распоред и сваки од договорених корака чиме се успоставља
паралелан процес између додељивања троцифреног позивног броја Косову и додељивања
привременог овлашћења за постојеће послове мобилних оператора на Косову;
Србија се ангажује у процесу сарадње између телекомуникационих регулаторних органа;
Србија даје сагласност, као што се захтева, да Међународна унија за телекомуникације (ITU)
додели Косову троцифрени позивни број, као и сагласност на текст билтена Међународне уније
за телекомуникације договорен у Акционом плану.

2.
Рад на спровођењу споразума постигнутих у Техничком дијалогу од марта 2011. до
фебруара 2012. године
О царинским питањима



Србија приступа решавању питања постојања измештених српских административних царинских
структура са географским називом Косова;
Србија обуставља издавање документације или оверавање печатима на којима се налазе
географски називи који су у супротности са обавезама Србије према споразуму од 17. јануара
2013. године.

О интегрисаном управљању административном линијом и заједничким тачкама прелаза




Србија завршава успостављање свих административних прелаза;
Србија обрађује захтеве за узајамну правну помоћ;
Србија побољшава контролу алтернативних и заобилазних путева и/или их затвара како би се
обезбедило искључиво коришћење званичних административних прелаза за робу или лица која
улазе на или излазе са Косова ;

О слободи кретања



Србија дозвољава улазак држављана трећих земаља са Косова у Србију;
Србија спроводи споразуме о регистарским таблицама на северу Косова за становнике Косова.

О слободи кретања / мосту у Митровици




Србија јавно подржава спровођење Споразума закљученог 25. августа 2015. године, а нарочито
временски распоред за отварање моста у Митровици за сваки вид саобраћаја до лета / најкасније
крајем јуна 2016. године;
Србија поштује временске оквире са којима се сагласила у договорима од 25. августа 2015.
године.

О регионалној сарадњи



Србија са своје стране омогућава делотворно учешће Косова у преосталим регионалним
иницијативама, у складу са заједнички договореним условима;
Србија подржава укључивање представника Косова у управљачке и административне структуре
регионалних организација, под условом да се поштује начело заслуге, спроведе упоредна анализа
и дефинишу конкретни послови и задаци.
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О признавању универзитетских диплома


Србија се заједно са Косовом ангажује да се на конструктиван начин спроведе доследни поступак
како би се постигли резултати предвиђени Споразумом из 2011. године.

О сарадњи са EULEX-ом


Србија пружа јавну подршку судском поступку који
Специјализована већа и Специјализовано тужилаштво;

води

EULEX,

укључујући

и

Даљи споразуми и напредак у нормализацији односа

3.


Србија остаје посвећена Дијалогу под покровитељством ЕУ, ангажује се у постизању даљих
споразума о новим темама/у новим областима, унапређујући процес нормализације односа у
доброј вери, са циљем да то постепено води свеобухватној нормализацији односа између Србије
и Косова, у складу са преговарачким оквиром.

У складу са свим наведеним разматрањима, Конференција ће морати да се врати на ово поглавље у
одговарајућем тренутку.
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