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На основу члана 12 Уредбе о Влади Црне Горе (“Службени лист ЦГ“, број 80/08), Влада Црне Горе, на 
сједници од 2. фебруара 2012. године донијела је

ОДЛУКУ
О УСПОСТАВЉАЊУ СТРУКТУРЕ ЗА ПРЕГОВОРЕ О ПРИСТУПАЊУ
ЦРНЕ ГОРЕ ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

Предмет 
Члан 1
Овом одлуком успоставља се структура за вођење преговора и закључивање Уговора о приступању Црне 
Горе Европској унији (у даљем тексту: Структура) и одређује њен састав и надлежност.

Структура за преговоре 
Члан 2
Структуру чине:
1) Колегијум за преговоре о приступању Црне Горе Европској унији (у даљем тексту: Колегијум за 
преговоре);
2) Државна делегација Црне Горе за преговоре о приступању Црне Горе Европској унији (у даљем 
тексту: Државна делегација);
3) Преговарачка група за вођење преговора о приступању Црне Горе Европској унији (у даљем тексту: 
Преговарачка група);
4) радне групе за припрему преговора о приступању Црне Горе Европској унији по појединим 
поглављима преговора - правне тековине Европске уније (у даљем тексту: радне групе);
5) Канцеларија главног преговарача за вођење преговора о приступању Црне Горе Европској унији (у 
даљем тексту: Канцеларија главног преговарача) и
6) Секретаријат Преговарачке групе.

Колегијум за преговоре 
Члан 3
О свим питањима у вези са преговорима расправља се на Колегијуму за преговоре, као радном тијелу 
Владе Црне Горе (у даљем тексту: Влада).
Колегијум за преговоре разматра предлоге преговарачких позиција из члана 10 став 2 ове одлуке и након 
спроведене процедуре у надлежном радном тијелу Скупштине Црне Горе, доставља их Влади на 
усвајање.
Колегијум чине предсједник Владе, потпредсједници Владе, министар вањских послова и европских 
интеграција и главни преговарач за вођење преговора о приступању Црне Горе Европској унији (у даљем 
тексту: главни преговарач).
По потреби у раду Колегијума за преговоре могу учествовати и други министри.
У зависности од поглавља преговора које се разматра на сједници, у раду Колегијума за преговоре 
учествује члан преговарачке групе задужен за то поглавље преговора.

Државна делегација 
Члан 4
Државна делегација води политичке разговоре и преговоре са државама чланицама и институцијама 
Европске уније и одговорна је за успјешно одвијање преговора по свим поглављима преговора - правне 
тековине Европске уније.
Државна делегација одговара за свој рад Влади и дјелује у складу са смјерницама за преговоре које 
усваја Влада.
Државна делегација подноси Влади извјештај о стању преговора након сваког састанка међувладине 
конференције између Црне Горе и држава чланица Европске уније (у даљем тексту: међувладина 
конференција) на министарском нивоу, као и посебне извјештаје, уколико то Влада затражи.

Састав Државне делегације 
Члан 5
Државну делегацију чине:
1) шеф Државне делегације - министар вањских послова и европских интеграција;
2) замјеник шефа Државне делегације - главни преговарач;
3) замјеници главног преговарача;



4) шеф Мисије Црне Горе при Европској унији и
5) секретар Преговарачке групе.

Шеф Државне делегације 
Члан 6
Шеф Државне делегације представља Црну Гору на међувладиној конференцији, надзире и усмјерава 
преговоре по свим поглављима преговора - правне тековине Европске уније.
У случају спријечености шефа Државне делегације или по његовом налогу, главни преговарач врши 
послове шефа Државне делегације.

Главни преговарач 
Члан 7
Главног преговарача именује и разрјешава Влада.
Главни преговарач задужен је за непосредно вођење преговора по свим поглављима преговора - правне 
тековине Европске уније и представља Црну Гору на међувладиној конференцији на нивоу главних 
преговарача.
Главни преговарач врши дужност у статусу амбасадора у Мисији Црне Горе при Европској унији.
Главни преговарач врши послове из своје надлежности у Мисији Црне Горе при Европској унији и у 
Влади.
Главни преговарач је по положају шеф Преговарачке групе и руководи њеним радом.

Канцеларија главног преговарача 
Члан 8
Стручне и административно-техничке послове за потребе главног преговарача обавља Канцеларија 
главног преговарача.
Због специфичности послова главног преговарача, послови из става 1 овог члана врше се у Влади и у 
Мисији Црне Горе при Европској унији.
Радом Канцеларије главног преговарача руководи шеф Канцеларије, по налогу главног преговарача.
Послове из става 1 овог члана врше службеници Министарства вањских послова и европских 
интеграција (у даљем тексту: Министарство).

Замјеници главног преговарача 
Члан 9
Замјенике главног преговарача, на предлог шефа Државне делегације и уз сагласност главног 
преговарача именује и разрјешава Влада.
Замјеници главног преговарача задужени су за непосредно вођење преговора по одређеним поглављима 
преговора - правне тековине Европске уније.
У случају спријечености главног преговарача или по његовом налогу замјеници главног преговарача 
врше послове главног преговарача.

Преговарачка група 
Члан 10
Преговарачка група задужена је за стручни и технички ниво преговора са институцијама и државама 
чланицама Европске уније, по свим поглављима преговора - правне тековине Европске уније.
Преговарачка група разматра и утврђује предлоге преговарачких позиција и за свој рад одговара шефу 
Државне делегације и Влади.
Преговарачка група врши послове у складу са смјерницама из члана 4 став 2 ове одлуке и инструкцијама 
шефа Државне делегације.
Преговарачка група шефу Државне делегације и Влади подноси извјештаје o стању преговора након 
сваког састанка међувладине конференције, као и посебне извјештаје, уколико то шеф Државне 
делегације и Влада затраже.

Састав Преговарачке групе 
Члан 11
Преговарачку групу чине:
1) главни преговарач;
2) замјеници главног преговарача;
3) чланови Преговарачке групе задужени за поједина поглавља преговора - правне тековине Европске 
уније;
4) шеф Мисије Црне Горе при Европској унији и



5) секретар Преговарачке групе.
Главни преговарач може, по потреби, предложити Влади да се у рад Преговарачке групе у савјетодавној 
улози укључе и стручњаци за поједине области (домаћи и страни).
О начину и потреби укључивања стручњака из става 2 овог члана одлучује Влада.
 
Чланови Преговарачке групе задужени за поједина поглавља
Члан 12
Чланове Преговарачке групе задужене за поједина поглавља именује и разрјешава Влада, на предлог 
шефа Државне делегације и уз сагласност главног преговарача.
Чланови Преговарачке групе из става 1 овог члана пружају стручну подршку главном преговарачу у 
преговорима, учествују у преговорима по налогу главног преговарача, координирају рад радних група за 
припрему преговора по појединим поглављима - правне тековине Европске уније и израђују предлоге 
преговарачких позиција и извјештаја из члана 10 став 4 ове одлуке.

Секретаријат Преговарачке групе 
Члан 13
Секретаријат преговарачке групе:
1) координира задатке и послове који произлазе из преговора о приступању Црне Горе Европској унији;
2) припрема аналитички преглед и оцјену усклађености законодавства Црне Горе с правном тековином 
Европске уније (screening);
3) израђује извјештаје о току аналитичког прегледа и оцјене усклађености законодавства Црне Горе с 
правном тековином Европске уније (screening), као и току преговора;
4) врши техничку обраду и припрема основу за рад радних група за припрему преговора по појединим 
поглављима;
5) врши техничку припрему предлога преговарачких позиција;
6) врши припрему састанака Државне делегације и Преговарачке групе и координира коришћење базе 
података за праћење преговора и
7) врши и друге административно-техничке послове у вези с преговорима према налогу главног 
преговарача и секретара Преговарачке групе.
Радом Секретаријата руководи секретар Преговарачке групе, кога на предлог шефа Државне делегације и 
уз сагласност главног преговарача именује и разрјешава Влада.
Послове из става 1 овог члана врше службеници Министарства задужени за поједине групе поглавља 
преговора - правне тековине Европске уније.

Радне групе за припрему преговора 
Члан 14
Радне групе учествују у аналитичком прегледу и оцјени усклађености законодавства Црне Горе са 
правном тековином Европске уније (screening), као и у изради предлога преговарачких позиција, уз 
подршку органа државне управе и других органа и институција.
Радне групе успостављају се за сљедећа поглавља преговора -правне тековине Европске уније:
1) слобода кретања робе;
2) слобода кретања радника;
3) право оснивања предузећа и слобода пружања услуга;
4) слобода кретања капитала; 
5) јавне набавке;
6) привредно право;
7) право интелектуалне својине;
8) конкуренција;
9) финансијске услуге;
10) информатичко друштво и медији;
11) пољопривреда и рурални развој;
12) безбједност хране, ветеринарство и фитосанитарни надзор;
13) рибарство;
14) саобраћајна политика;
15) енергетика;
16) порези;
17) економска и монетарна унија;
18) статистика;
19) социјална политика и запошљавање;
20) предузетништво и индустријска политика;



21) транс-европске мреже;
22) регионална политика и координација структурних инструмената;
23) правосуђе и темељна права;
24) правда, слобода и безбједност;
25) наука и истраживање;
26) образовање и култура;
27) животна средина;
28) заштита потрошача и здравља;
29) царинска унија;
30) вањски односи;
31) вањска, безбједносна и одбрамбена политика;
32) финансијски надзор;
33) финансијске и буџетске одредбе;
34) институције и
35) остала питања.

Шеф и чланови радне групе и подгрупе 
Члан 15
Радне групе образује Влада.
Свака радна група има шефа који се именује, на предлог шефа Државне делегације и уз сагласност 
главног преговарача.
Шеф радне групе руководи радном групом у договору с чланом Преговарачке групе који је задужен за 
координацију појединог поглавља преговора - правне тековине Европске уније.
Шеф радне групе за свој рад одговара члану Преговарачке групе који је задужен за координацију 
појединог поглавља преговора - правне тековине Европске уније.
У оквиру радне групе, на предлог шефа радне групе и уз сагласност Преговарачке групе, Влада може 
образовати подгрупе за поједина питања.
Свака радна подгрупа има шефа, који се именује на предлог главног преговарача.
Шеф радне подгрупе руководи радном подгрупом у договору са шефом радне групе и чланом 
Преговарачке групе који је задужен за координацију појединог поглавља преговора - правне тековине 
Европске уније.
Шеф радне подгрупе за свој рад одговора шефу радне групе и члану Преговарачке групе који је задужен 
за координацију појединог поглавља преговора - правне тековине Европске уније.
Чланови радне групе и подгрупе именују се, на предлог главног преговарача, а уз консултације са 
старјешинама органа државне управе и других органа, институција и организација.

Финансирање 
Члан 16
Средства за покриће трошкова Секретаријата преговарачке групе и Канцеларије главног преговарача 
обезбјеђују се из средстава Министарства, а средства за покриће трошкова чланова осталих структура 
исплаћују се на терет буџетског корисника у којем је члан те структуре у радном односу.
Средства за покриће трошкова ангажовања лица из члана 11 став 2 ове одлуке, обезбјеђује Влада.

Ступање на снагу 
Члан 17
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Црне Горе".
 
Број: 06-147/5
Подгорица, 2. фебруара 2012. године

Влада Црне Горе
Предсједник,
др Игор Лукшић, с.р.


