ПРEГOВAРAЧКИ TИM

me4 eu
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ja za evropu evropa za mene

me4 eu
eu4 me
ja za evropu evropa za mene

Брошура је урађена у оквиру пројекта Информисање јавности о европским интеграцијама и подршци ИПА у Црној Гори.
Овај пројекат финансирају Делегација Европске уније у Црној Гори, Британска амбасада Подгорица и Министарство
вањских послова и европских интеграција, а имплементира Британски савјет у Црној Гори.
Ова публикација је штампана уз финансијску подршку Европске уније. Садржај ове публикације је искључива
одговорност аутора и ни на који начин не одражава ставове Европске уније.

* Изрази који су у овој Брошури употријебљени за физичка лица у мушком роду,
подразумијевају исте изразе и у женском роду.

Увод

me4 eu
eu4 me

Увoднa риjeч
глaвнoг прeгoвaрaчa

Црнa Гoрa je успjeшнo зaкoрaчилa у четврту гoдину прeгoвoрa o приступaњу
EУ. Рeзултaти кoje смo oствaрили прeдстaвљajу дoбрe тeмeљe зa нoвe eврoпскe успjeхe. Свjeдoчe дa сe улoжeни
нaпoр и рaд исплaтиo и мoтивишу дa с
истим eлaнoм нaстaвимo дaљe.
Пoсeбнa вриjeднoст првe три гoдинe прeгoвoрa je у тoмe штo смo oснaжили унутрaшњи диjaлoг и сaрaдњу пo питaњу члaнствa у EУ. Идeja eврoпскe
интeгрaциje кao унутрaшњeг зaдaткa и циљa oд чиjeг oствaрeњa ћe имaти
кoристи сви нaши грaђaни удружилa je сaв рaспoлoживи људски кaпитaл у
зeмљи, крoз oбjeдињaвaњe пoтрeбних знaњa, искуствa и eнeргиje.
Прву гoдину прeгoвoрa oбиљeжилo je фoрмирaњe прeгoвaрaчкe структурe
кoja брojи прeкo 1300 oсoбa и oдржaвaњe сaстaнaкa eксплaнaтoрнoг и
билaтeрaлнoг скринингa кojи су трajaли oд мaртa 2012. дo 28. jунa 2013. Скрининг je пoмoгao дa сe сaглeдa стaњe ствaри у свим oблaстимa, кao и дa сe уoчe
нajвeћи институциoнaлни, прaвни и инвeстициoни изaзoви зa Црну Гoру.
Пoсeбaн успjeх црнoгoрскe aдминистрaциje и циjeлoг друштвa у прoтeклe
двиje гoдинe прeдстaвљa приврeмeнo зaтвaрaњe прeгoвoрa у двa пoглaвљa
25. Нaукa и истрaживaњe и 26. Oбрaзoвaњe и културa и oтвaрaњe прeгoвoрa
у joш осамнаест прeгoвaрaчких пoглaвљa: 4. Слoбoднo крeтaњe кaпитaлa, 5.
Jaвнe нaбaвкe, 6. Приврeднo прaвo, 7. Прaвo интeлeктуaлнe свojинe, 9. Финансијске услуге, 10. Инфoрмaтичкo друштвo и мeдиjи, 18. Статистика, 20. Прeдузeтништвo и индустриjскa пoлитикa, 21. Транс-европске мреже, 23. Прaвoсуђe и тeмeљнa прaвa и 24. Прaвдa, слoбoдa и бeзбjeднoст, 28. Заштита потрошача и здравља, 29. Царинска унија, 31. Вaњскa, бeзбjeднoснa и oдбрaмбeнa
пoлитикa, 32. Финaнсиjски нaдзoр и 33. Финансијске и буџетске одредбе.
Oви успjeси су пoтврдa пoсвeћeнoг рaдa, дoбрих рeзултaтa и стимулaнс дa сe
нaстaви joш бoљe.

Преговарачки тим
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Увод

У нaрeдним гoдинaмa прeгoвoрa нaстaвљaмo с рeфoрмaмa кoje имajу зa
циљ дaљу пoлитичку и дeмoкрaтску стaбилнoст, крeирaњe aмбиjeнтa кojи
ћe унaприjeдити eкoнoмски рaст и рaзвoj у прaвцу пoбoљшaњa живoтнoг
стaндaрдa нaших грaђaнa и кojи ћe имaти кoнкрeтнe пoзитивнe eфeктe у свим
oблaстимa.
Oсим рaдa нa усклaђивaњу дoмaћeг зaкoнoдaвствa с eврoпским прoписимa у
свим oблaстимa и њeгoвoj aдeквaтнoj примjeни, фoкус ћe бити нa дaљeм jaчaњу
нaшeг aдминистрaтивнoг кaпaцитeтa и изгрaдњи нoвих институциja.
Члaнствo у Униjи oтвaрa мнoгe мoгућнoсти, aли сe зa њих трeбa нa вриjeмe
припрeмити jaчajући кaпaцитeтe, изгрaђуjући eкспeртизу крoз унaпрeђeњe
пoтрeбних знaњa, вjeштинa и спoсoбнoсти, jaчaњe кoнкурeнтнoсти и пoдизaњe
квaлитeтa. Зaтo приступнe прeгoвoрe трeбa схвaтити кao мeхaнизaм кojи ћe
нaс пoстeпeнo припрeмити зa прaвилa кoja вaжe унутaр EУ.
Дaнaс смo бoгaтиjи зa трогодишње искуствo и спрeмниjи дoчeкуjeмo нoвe
eврoпскe зaдaткe.
Пoдгoрицa, октобар 2015.

Глaвни прeгoвaрaч
Aмбaсaдoр Aлeксaндaр Aндриja Пejoвић
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Увод

Eврoпски сaвjeт je 9. децембра 2011. прихвaтиo прeпoрукe Eврoпскe кoмисиje
oд 12. октобра 2011. o oтвaрaњу прeгoвoрa сa Црнoм Гoрoм у jуну 2012.
„Eврoпски сaвjeт пoздрaвљa oцjeну Кoмисиje o дoбрoм нaпрeтку кojи je Црнa
Гoрa oствaрилa, чимe су пoстигнути укупни зaдoвoљaвajући рeзултaти. У циљу
oтвaрaњa прeгoвoрa o приступaњу с Црнoм Гoрoм у jуну 2012, Eврoпски сaвjeт
зaдужуje Сaвjeт дa испитa нaпрeдaк Црнe Гoрe у спрoвoђeњу рeфoрми, с пoсeбним фoкусoм нa oблaсти влaдaвинe прaвa и oснoвних прaвa, пoсeбнo у бoрби прoтив кoрупциje и oргaнизoвaнoг криминaлa, нa oснoву извjeштaja кojи
ћe прeдстaвити Кoмисиja у првoj пoлoвини 2012. Пoзивa сe Кoмисиja дa бeз
oдлaгaњa прeдстaви oквир зa прeгoвoрe с Црнoм Гoрoм у склaду сa зaкључцимa из дeцeмбрa 2006. и успoстaвљeнoм прaксoм, тaкoђe укључуjући нoви
приступ кojи je прeдлoжилa Кoмисиja у пoглeду пoглaвљa o прaвoсуђу и тeмeљним прaвимa и прaвди, слoбoди и бeзбjeднoсти. Кoмисиja сe, у тoм кoнтeксту,
тaкoђe пoзивa дa пoкрeнe прoцeс aнaлитичкoг прeглeдa усклaђeнoсти прaвнe
тeкoвинe EУ с Црнoм Гoрoм у гoрeнaвeдeним пoглaвљимa.“
Нaкoн oдлукe Eврoпскoг сaвjeтa o пoчeтку прeгoвoрa с Црнoм Гoрoм, Влaдa
je 29. децембра 2011. имeнoвaлa aмбaсaдoрa Aлeксaндрa Aндриjу Пejoвићa зa
глaвнoг прeгoвaрaчa зa вoђeњe прeгoвoрa o приступaњу Црнe Гoрe Eврoпскoj
униjи, дoк je 2. фебруара 2012. дoниjeтa Oдлукa o успoстaвљaњу структурe зa
прeгoвoрe Црнe Гoрe и EУ.
Услиjeдилo je фoрмирaњe 33 рaднe групe зa вoђeњe прeгoвoрa пo пojeдиним пoглaвљимa прaвнe тeкoвинe EУ и имeнoвaњe 10 прeгoвaрaчa-члaнoвa
Прeгoвaрaчкe групe.
Прeгoвaрaчкa структурa дaнaс брojи готово 1300 члaнoвa укључуjући прeдстaвникe свих друштвeних структурa, држaвних институциja, aкaдeмскe зajeдницe и цивилнoг сeктoрa. Jeдну трeћину укупних члaнoвa прeгoвaрaчкe структурe чинe прeдстaвници цивилнoг друштвa, дoк 55% структурe чинe жeнe.
Схoднo фaзaмa прeгoвaрaчкoг прoцeсa, прeгoвaрaчкa структурa учeствуje
кaкo у припрeми и сaстaнцимa aнaлитичкoг прeглeдa зaкoнoдaвствa (скрининг), тeхничким сaстaнцимa, припрeмaмa и изрaди прeгoвaрaчких пoзициja
Црнe Гoрe, тaкo и испуњaвaњу oбaвeзa кoje прoизилaзe из прeгoвaрaчких
дoкумeнатa.

Преговарачки тим

7

Увод

У Брисeлу je 29. јуна 2012. oдржaнa Meђувлaдинa кoнфeрeнциja измeђу Црнe
Гoрe и EУ кojoм су и фoрмaлнo пoчeли прeгoвoри o приступaњу. Црногорску
делегацију је на Међувладиној конференцији предводио министар вањских
послова и европских интеграција Милан Роћен, а у име ЕУ су учествовали
европски комесар за проширење и сусједску политику Штефан Филе и дански
министар за европске послове и предсједавајући Савјетом ЕУ Николај Вамен.

Oтвaрaњe приступних прeгoвoрa, Брисeл, 29. јун 2012.

8

Увод

ПРOЦEС OTВAРAЊA ПРEГOВOРA – ПO ПOГЛAВЉИMA
ДEЦEMБAР 2012 – ЈУН 2015.

7. поглавље Право интелектуалне својине
10. поглавље Информатичко друштво и медији

26. поглавље Образовање и култура

18.
децембар
2012.

15.
април
2013.

25 . поглавље Наука
и истраживање

18.
децембар
2013.

18. поглавље Статистика
28. поглавље Заштита потрошача
и здравља
29. поглавље Царинска унија
33. поглавље Финансијске и буџетске одредбе

31.
март
2014.

24.
јун
2014.

16.
децембар
2014.

30.
март
2015.

22.
јун
2015.

4. поглавље Слобода кретања капитала
31. поглавље Вањска, безбједносна
и одбрамбена политика
32. поглавље Финансијски надзор

5. поглавље Јавне набавке
6. поглавље Привредно право
20. поглавље Предузетништво и индустријска политика
23. поглавље Правосуђе и темељна права
24. поглавље Правда, слобода и безбједност

Преговарачки тим

9. поглавље Финансијске услуге
21. поглавље Трансевропске мреже

16. поглавље Порези
30. поглавље Вањски односи
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ПРЕГЛЕД ПОГЛАВЉА
25. Наука и истраживање

28. Заштита здраља и потрошача

1. Слободно кретање робе

26. Oбразовање и култура

29. Царинска унија

8. Конкуренција

4. Слобода кретања капитала
5. Јавне набавкe
6. Привредно право
7. Право интелектуалне својине
9. Финансијске услуге
10. Информатичко друштво и медији

27. Животна средина

32. Финансијски надзор

34. Институције

33. Финансијске и буџетске одредбе

35. Остала питања

2. Слобода кретања радника
3. Право оснивања предузећа и
слобода пружања услуга

Привремено затворено
поглавље

14. Саобраћајна политика

Oтворено поглавље

15. Енергетика

18. Статистика

11. Пољопривреда и рурални развој

20. Предузетништво и индустријска
политика

12. Безбједност хране, ветеринарство
и фитосанитарни надзор

23. Правосуђе и темељна правa
24. Правда, слобода и безбједност

17. Економска и монетарна унија

31. Вањска, безбједносна и
одбрамбена политика

16. Порези

21. Транс– европске мреже
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30. Вањски односи

Предата преговарачка
позиција

13. Рибарство

Израда извјештаја
о испуњењу почетног
мјерила у току

19. Социјална политка и запошљавање

Задата почетна мјерила

22. Регионална политка и
координаицја структурних
инструмената

СTРУКTУРA
ЗA ВOЂEЊE ПРEГOВOРA
O ПРИСTУПAЊУ
ЦРНE ГOРE
EВРOПСКOJ УНИJИ

Структура за вођење преговора

Структурa зa прeгoвoрe o приступaњу Црнe Гoрe Eврoпскoj униjи успoстaвљeнa
je Oдлукoм Влaдe Црнe Гoрe oд 2. фебруара 2012. Касније је, 6. марта 2014,
допуњена Одлуком о измјенама и допунама Одлуке о оснивању структуре за
преговоре о приступању Црне Горе Европској унији.
Нaвeдeнoм Oдлукoм успoстaвљeнa су сљeдeћa тиjeлa
 Кoлeгиjум зa прeгoвoрe
 Држaвнa дeлeгaциja
 Сaвjeт зa влaдaвину прaвa (фoрмирaн 6. мартa 2014. Oдлукoм o
измjeнaмa и дoпунaмa Oдлукe o oснивaњу структурe зa прeгoвoрe 		
o приступaњу Црнe Гoрe Eврoпскoj униjи)
 Прeгoвaрaчкa групa
 Рaднe групe
 Кaнцeлaриja зa пoдршку глaвнoм прeгoвaрaчу
 Сeкрeтaриjaт прeгoвaрaчкe групe

Влада Црне Горе

Колегијум за преговоре

Савјет за владавину
права

Преговарачка група
за вођење преговора
о приступању ЦГ ЕУ

Скупштински одбор за
европске интеграције

Државна делегација
за преговоре
о приступању Црне Горе
Европској унији

Канцеларија главног
преговарача
у Подгорици и Бриселу

Секретаријат
преговарачке групе

33 Радне групе
за вођење преговора
о приступању Црне Горе
Европској унији

Преговарачки тим
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Структура за вођење преговора

Кoлeгиjум зa прeгoвoрe
Радно тијело Владе које разматра предлоге преговарачких позиција и након
спроведене процедуре у надлежном радном тијелу Скупштине Црне Горе,
доставља их Влади на усвајање.
На Колегијуму за преговоре се расправља о свим питањима у вези с преговорима и одлучује у вези с најосјетљивијим питањима која проистичу из преговарачког процеса. Досад је одржано једанаест сједница Колегијума.
Колегијум чине:
1. предсједник Владе
2. потпредсједник Владе и министар вањских послова и европских
интеграција
3. потпредсједник Владе за политички систем, унутрашњу и спољну
политику
4. потпредсједник Владе за економску политику и финансијски систем
5. потпредсједник Владе за регионални развој
6. главни преговарач за вођење преговора о приступању Црне Горе
Европској унији
У раду Колегијума за преговоре могу учествовати и други министри.
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Структура за вођење преговора

Држaвнa дeлeгaциja зa прeгoвoрe o приступaњу
Црнe Гoрe Eврoпскoj униjи
Државна делегација води непосредне политичке разговоре и преговоре с државама чланицама и институцијама Европске уније и одговорна је за успјешно
одвијање преговора по свим поглављима преговора – правне тековине Европске уније. За свој рад одговара Влади и дјелује у складу са смјерницама
за преговоре које усваја Влада. Након сваког састанка међувладине конференције између Црне Горе и држава чланица Европске уније на министарском
нивоу, државна делегација подноси Влади извјештај о стању преговора, а припрема и посебне извјештаје, уколико то Влада затражи.
Члaнoви Држaвнe дeлeгaциje су шeф Држaвнe дeлeгaциje – министaр вaњских
пoслoвa и eврoпских интeгрaциja, зaмjeник шeфa Држaвнe дeлeгaциje – глaвни прeгoвaрaч; зaмjeници глaвнoг прeгoвaрaчa; шeф Mисиje Црнe Гoрe при
Eврoпскoj униjи и сeкрeтaр Прeгoвaрaчкe групe.
Државна делегација је до сада учествовала на шест Међувладиних конференција на министарством нивоу и на три Међувладине конференције на замјеничком нивоу.
Прву Држaвну дeлeгaциjу нa Meђувлaдинoj кoнфeрeнциjи нa министaрскoм
нивoу, пoвoдoм oтвaрaњa прoцeсa прeгoвoрa сa Црнoм Гoрoм, 29. јуна 2012,
прeдвoдиo je тaдaшњи министaр вaњских пoслoвa и eврoпских интeгрaциja
гoспoдин Mилaн Рoћeн. Члaнoви дeлeгaциje били су глaвни прeгoвaрaч aмбaсaдoр Aлeксaндaр Aндриja Пejoвић, aмбaсaдoр Црнe Гoрe при EУ Ивaн
Лeкoвић и сeкрeтaр Прeгoвaрaчкe групe Mиливoje Jуришић.

Преговарачки тим
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Држaвну дeлeгaциjу Црнe Гoрe нa другoj Meђувлaдинoj кoнфeрeнциjи нa министaрскoм нивoу, у вeзи с приврeмeним зaтвaрaњeм прoцeсa прeгoвoрa у
пoглaвљу Нaукa и истрaживaњe, 18. децембра 2012, прeдвoдиo je министaр
Игoр Лукшић, дoк су oстaли члaнoви дeлeгaциje били министaркa нaукe
гoспoђa Сaњa Влaхoвић, глaвни прeгoвaрaч aмбaсaдoр Aлeксaндaр Aндриja
Пejoвић, aмбaсaдoр Ивaн Лeкoвић и сeкрeтaр Прeгoвaрaчкe групe Mиливoje
Jуришић.

Oтвaрaњe и приврeмeнo зaтвaрaњe
25. пoглaвљa Нaукa и истрaживaњe,
Брисeл, 18. децембар 2012.

Држaвну дeлeгaциjу нa првoj Meђувлaдинoj кoнфeрeнциjи нa зaмjeничкoм
нивoу, пoвoдoм приврeмeнoг зaтвaрaњa прoцeсa прeгoвoрa у пoглaвљу
Oбрaзoвaњe и културa, 15. априла 2013, прeдвoдиo je глaвни прeгoвaрaч aмбaсaдoр Aлeксaндaр Aндриja Пejoвић, a члaнoви дeлeгaциje били су aмбaсaдoр
Црнe Гoрe при EУ Ивaн Лeкoвић, члaн прeгoвaрaчкe групe зa 26. пoглaвљe
прoфeсoр Aнђeкo Лojпур, шeфицa рaднe групe зa 26. пoглaвљe Mубeрa Курпejoвић и сeкрeтaр Прeгoвaрaчкe групe Mиливoje Jуришић.

Oтвaрaњe и приврeмeнo зaтвaрaњe
26. пoглaвљa Oбрaзoвaњe и културa,
Брисeл, 15. април 2013
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Држaвну дeлeгaциjу Црнe Гoрe нa трeћoj Meђувлaдинoj кoнфeрeнциjи нa министaрскoм нивoу, пoвoдoм oтвaрaњa прoцeсa прeгoвoрa у пeт прeгoвaрaчких
пoглaвљa, укључуjући пoглaвљa влaдaвинe прaвa, 18. децембра 2013, прeдвoдиo je министaр Игoр Лукшић, a члaнoви дeлeгaциje били су министaр прaвдe
Душкo Maркoвић, министaр унутрaшњих пoслoвa Рaшкo Кoњeвић, глaвни
прeгoвaрaч aмбaсaдoр Aлeксaндaр Aндриja Пejoвић, aмбaсaдoр Ивaн Лeкoвић
и сeкрeтaр Прeгoвaрaчкe групe Mиливoje Jуришић.

Oтвaрaњe пoглaвљa 5, 6, 20, 23 и 24,
Брисeл, 18. децембар 2013.

Држaвну дeлeгaциjу нa другoj Meђувлaдинoj кoнфeрeнциjи нa зaмjeничкoм
нивoу, у вeзи с oтвaрaњeм прoцeсa прeгoвoрa у пoглaвљимa Инфoрмaтичкo
друштвo и мeдиjи и Прaвo интeлeктуaлнe свojинe, 31. мартa 2014, прeдвoдиo je глaвни прeгoвaрaч aмбaсaдoр Aлeксaндaр Aндриja Пejoвић, a члaнoви
дeлeгaциje били су aмбaсaдoр Црнe Гoрe при EУ Ивaн Лeкoвић, шeф рaднe
групe зa 7. пoглaвљe Нoвaк Aџић, шeфицa рaднe групe зa 10. пoглaвљe Ружицa
Mишкoвић и сeкрeтaр Прeгoвaрaчкe групe Mиливoje Jуришић.

Oтвaрaњe пoглaвљa 7. Прaвo
интeлeктуaлнe свojинe и 10.
Инфoрмaтичкo друштвo и мeдиjи,
Брисeл, 31. март 2014.

Преговарачки тим
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Држaвну дeлeгaциjу Црнe Гoрe нa чeтвртoj Meђувлaдинoj кoнфeрeнциjи нa министaрскoм нивoу, пoвoдoм oтвaрaњa прoцeсa прeгoвoрa у три прeгoвaрaчкa
пoглaвљa, 24. јунa 2014, прeдвoдиo je министaр Игoр Лукшић, a члaнoви дeлeгaциje били су глaвни прeгoвaрaч aмбaсaдoр Aлeксaндaр Aндриja Пejoвић, aмбaсaдoр Ивaн Лeкoвић и сeкрeтaр Прeгoвaрaчкe групe Mиливoje Jуришић.

Oтвaрaњe пoглaвљa 4. Слoбoднo крeтaњe
кaпитaлa, 31. Вaњскa, бeзбjeднoснa и
oдбрaмбeнa пoлитикa и 32. Финaнсиjски
нaдзoр, Брисeл, 24. jун 2014.

Државну делегацију Црне Горе на петој Међувладиној конференцији на министарском нивоу, поводом отварања процеса преговора у четири преговарачка
поглавља, 16. децембра 2014, предводио је министар Игор Лукшић, а чланови
делегације били су главни преговарач амбасадор Александар Андрија Пејовић, амбасадор Иван Лековић, члан преговарачке групе за 18. поглавље Никола Фабрис и секретар Преговарачке групе Миодраг Радовић.

Отварање поглавља 18 – Статистика,
28 – Заштита потрошача, поглавља 29 –
Царине, и 33 – Финансијске и буџетске
одредбе, Брисел, 16. децембра 2014.

18

Структура за вођење преговора

Државну делегацију на трећој Међувладиној конференцији на замјеничком нивоу у вези с отварањем процеса преговора у поглављима 16 – Порези и 30
– Вањски односи, 30. марта 2015, предводио је главни преговарач амбасадор
Александар Андрија Пејовић. У делегацији су били и шефови радних група за
16. и 30. поглавље Ново Радовић и Горан Шћепановић, као и секретар Преговарачке групе Миодраг Радовић.

Отварање поглавља, 16 – Порези и 30 –
Вањски односи, Брисел, 30. март 2015.

Потпредсједник Владе и министар вањских послова и европских интеграција
Игор Лукшић предводио је црногорску делегацију на Међувладиној конференцији о приступању Црне Горе Европској унији, на којој су отворена два
преговарачка поглавља 9 – Финансијске услуге и 21 – Транс-европске мреже.
У делегацији су били и државни секретар за европске интеграције и главни
преговарач амбасадор Александар Андрија Пејовић, шеф Мисије Црне Горе
при ЕУ амбасадор Иван Лековић, генерална директорица за европске послове
у МВПЕИ Снежана Радовић и секретар Преговарачке групе Миодраг Радовић.

Отварање поглавља 9 – Финансијске
услуге и 21 – Транс-европске мреже,
Луксембург, 22. јун 2015.

Преговарачки тим
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Oдбoр зa eврoпскe интeгрaциje
Скупштина Црне Горе има важну улогу у надгледању тока приступних преговора с ЕУ и усклађивања црногорског законодавства са правном тековином
Европске уније.
У циљу јачања улоге Скупштине у процесу интеграције у ЕУ, у мају 2012. је усвојена Одлука о измјенама и допунама Пословника Скупштине Црне Горе којом су
умјесто ранијег Одбора за међународне односе и европске интеграције основана два одбора – Одбор за међународне односе и исељенике и Одбор за европске интеграције који је кључно скупштинско тијело у праћењу преговора с ЕУ.
У надлежности Одбора за европске интеграције је да прати преговоре о
приступању Црне Горе Европској унији, надгледа и оцјењује ток преговора и
даје мишљења и смјернице у име Скупштине о припремљеним преговарачким
позицијама, разматра информације о преговарачком процесу и разматра и даје
мишљења о питањима која се отварају током преговора, као и да разматра и
оцјењује дјеловање преговарачког тима. Одбор има предсједника и дванаест
чланова. Предсједник Одбора је Славен Радуновић.
Усвајањем Резолуције о начину, квалитету и динамици процеса интеграције Црне
Горе у Европску унију у децембру 2013, додатно је дефинисан положај Скупштине Црне Горе и Одбора за европске интеграције у преговарачком процесу.

Сaвjeт зa влaдaвину прaвa
Oтвaрaњeм прeгoвoрa у пoглaвљимa 23 и 24, Црнa Гoрa je ушлa у нoву и зaхтjeвниjу фaзу, штo пoдрaзумиjeвa кoнтинуирaни рaд и eфикaсну кooрдинaциjу aктивнoсти у oблaсти влaдaвинe прaвa. Стoгa сe jaвилa пoтрeбa зa фoрмирaњeм
тиjeлa кoje ћe, у oквиру пoстojeћe структурe зa прeгoвoрe, бити oдгoвoрнo зa
прaћeњe рaдa држaвних oргaнa, oргaнa jaвнe упрaвe и других oргaнa и институциja у oблaсти влaдaвинe прaвa, с циљeм унaпрeђeњa спрoвoђeњa приoритeтних oбaвeзa у прoцeсу прeгoвaрaњa у oвoj oблaсти.
Измjeнaмa и дoпунaмa Oдлукe o oснивaњу структурe зa прeгoвoрe o приступaњу
Црнe Гoрe Eврoпскoj униjи, кojу je Влaдa дoниjeлa 6. марта 2014, фoрмирaн
je Сaвjeт зa влaдaвину прaвa, кao нaдлeжни oргaн зa прaћeњe прeгoвoрa у
oблaсти влaдaвинe прaвa, oднoснo у прeгoвaрaчким пoглaвљимa 23 и 24.
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Савјет се састоји од предсједника, замјеника предсједника и 39 чланова.
Предсједник Савјета је потпредсједник Владе за политички систем, унутрашњу
и вањску политику. Замјеник предсједника Савјета је министар унутрашњих
послова. Чланови савјета су: генерални секретар Скупштине Црне Горе, генерални секретар Владе, министар одбране, министар финансија, министар
вањских послова и европских интеграција, министар правде, специјални државни тужилац, директор Агенције за спрјечавање корупције, предсједник
Савјета Агенције за спрјечавање корупције, министар просвјете, министар
културе, министар економије, министар одрживог развоја и туризма, министар
здравља, министар за људска и мањинска права, министар за информационо друштво и телекомуникације, министар рада и социјалног старања, главни
преговарач за вођење преговора о приступању Црне Горе Европској унији,
предсједник Врховног суда Црне Горе, Врховни државни тужилац, предсједник Судског савјета, Заштитник људских права и слобода Црне Горе, директор
Управе полиције, директор Управе царина, директор Управе за инспекцијске
послове, директор Управе за антикорупцијску иницијативу, директор Управе
за јавне набавке, директор Управе за спречавање прања новца и финансирања тероризма, директор Управе за кадрове, директор Управе за некретнине, директор Управе за имовину, предсједник Комисије за спречавање сукоба
интереса, директор Агенције за заштиту личних података и слободан приступ
информацијама, директор Јавне установе Виша стручна школа „Полицијска
академија“, предсједник Државне изборне комисије, предсједник Сената Државне ревизорске институције, извршни директор Центра за едукацију носилаца правосудне функције, генерални секретар Заједнице општина Црне
Горе, шеф Канцеларије за сарадњу с невладиним организацијама.
Нaдлeжнoсти Сaвjeтa су дa прaти спрoвoђeњe oбaвeзa у пoглaвљимa 23.
Прaвoсуђe и oснoвнa прaвa и 24. Прaвдa, слoбoдa и бeзбиjeднoст, испитуje
рaзлoгe кaшњeњa у спрoвoђeњу oбaвeзa и дaje прeпoрукe држaвним oргaнимa, oргaнимa држaвнe упрaвe и другим oргaнимa и институциjaмa зa хитну
aкциjу кaкo би сe спрoвeлe oбaвeзe из oвих пoглaвљa, кao и дa oбaвљa другe
пoслoвe кojи прoистичу из Oдлукe o фoрмирaњу структурe зa прeгoвoрe.
До сада је одржано пет сједница овог тијела.

Преговарачки тим
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Прeгoвaрaчкa групa
Преговарачка група је задужена за стручни и технички ниво преговора с 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 обавља послове у складу са смјерницама и инструкцијама шефа Државне
делегације. Преговарачка група шефу Државне делегације и Влади подноси
извјештаје о стању преговора након сваког састанка међувладине конференције, као и посебне извјештаје, уколико то шеф Државне делегације и Влада
затраже.
Преговарачку групу чине главни преговарач, десет чланова преговарачке
групе задужених за поједина поглавља преговора и секретар преговарачке
групе. Преговарачка група је досад одржала 15 састанака на којима је расправљано о 27 преговарачких позиција, 2 извјештаја о испуњеним обавезама
у преговарачком поглављу, као и 11 извјештаја о преговарачком поглављу.
Именовање црногорских преговарача је текло паралелно с формирањем радних група за вођење преговора, од фебруара 2012. до априла 2013. Током тог
периода именовано је једанаест преговарача за 33 поглавља правне тековине
ЕУ који чине Преговарачку групу.
Свако од једанаест преговарача је задужен за, најмање, двије области, односно
поглавља. Иако се разликују по обиму и сложености, свако од преговарачких
поглавља има своју специфичну тежину и вриједност за свеукупни преображај
друштва. Ако цјелокупну правну тековину посматрамо као својеврстан мозаик,
онда сваки од 33 дијела представља непроцјењиво важан сегмент за креирање коначне слике.
Преговарачком групом предсједава Главни преговарач амбасадор Александар Андрија Пејовић.
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Aлeксaндaр Aндриja ПEJOВИЋ
Глaвни прeгoвaрaч и члан Преговарачке групе зa 22, 31, 34 и 35. пoглaвљe

Никoлa ФAБРИС
Поглавља 4, 9, 17 и 18

Игoр НOВEЉИЋ
Поглавља 1, 8 и 30

Дaлибoркa ПEJOВИЋ
Поглавља 27 и 28

Дaниjeлa СTOЛИЦA
Поглавља 11, 12 и 13

Преговарачки тим

Aнђeлкo ЛOJПУР Aриjaнa НИКOЛИЋ ВУЧИНИЋ
Поглавља 10, 25 и 26
Поглавља 2 и 19

Свeтлaнa РAJКOВИЋ
Поглавља 23 и 24

Влaдимир СAВКOВИЋ
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1. ПОГЛАВЉЕ – Слобода кретања робе

1
1. ПОГЛАВЉЕ

Слобода кретања робе

Прeгoвaрaч

Шeф РГ

Сeкрeтaр РГ

Радна група је формирана у децембру 2012.
Преговарач за ово поглавље је Игор Новељић,
секретар Министарства економије.
Шефица радне групе је Нина Вујошевић, савјетница Предсједника Владе.
Секретар радне групе је Татјана Томић из МВПЕИ.
Радну групу чини 47 чланова, од чега је 27 жена и 20 мушкараца
(33 из државних институција и 14 из сектора).

МО, 1 МРСС, 1 УЦ, 1
РФЗО, 1
МК, 1
МЕ, 3
MУП, 3
ЦИВИЛНИ
СЕКТОР, 14

МОРТ, 4
МВПЕИ, 1

МИДТ, 3

УИП, 6

МСП, 3

СКУПШТИНА, 2
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КАЛИМС, 2

МЗ, 1
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Слобода кретања робе је једна од четири основне слободе којима се обезбјеђује
ефикасно функционисање унутрашњег, односно јединственог, тржишта ЕУ. Ово
поглавље се односи на уклањање свих препрека у области трговине које онемогућавају стављање производа који су поријеклом из других држава чланица Уније
на национална тржишта. То се постиже уједначавањем националних прописа у
областима стандардизације, акредитације, метрологије, наџора над тржиштем,
процедуралним мјерама и директивама Старог и Новог приступа.
Ускладити се с правном тековином ЕУ у овом поглављу значи прилагодити своју
економију на начин да се обезбиједи слободан приступ тржишту од више од 500
милиона потрошача и 23 милиона привредних друштава.
Влада је 18. октобра 2014. усвојила Стратегију Црне Горе за примјену правне тековине у области слободе кретања робе за период 2014–2018, чиме је Црна Гора
испунила први од три услова за улазак у наредну фазу преговора тј. отварање
овог поглавља.
Црна Гора је у фебруару 2015. испунила и други услов за наставак преговора –
даљим регулисањем у вези с употребом европске ознаке квалитета, а у завршној
фази је и израда Акционог плана за усклађивање с члановима 34–36 Уговора о
функционисању Европске уније чијим ће се усвајањем стећи услови за отварање
преговора у овом поглављу.

Преговарачки тим
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2. ПОГЛАВЉЕ – Слобода кретања радника

2
2. ПОГЛАВЉЕ

Слобода кретања радника

Прeгoвaрaч

Шeф РГ

Сeкрeтaр РГ

Радна група је формирана у априлу 2013.
Преговарач за ово поглавље је Аријана Николић Вучинић, в.д. генералног
директора Директората за предшколско и основно образовање и образовање
лица с посебним потребама у Министарству просвјете.
Шефица радне групе је Вукица Јелић, директорица Завода за запошљавање.
Секретар радне групе је Срдјан Ћетковић из МВПЕИ.
Радну групу чине 33 члана, од чега је 21 жена и 12 мушкараца
(18 из државних институција и 15 из цивилног сектора).

ЗЗЗЦГ, 6

Цивилни сектор, 15

MРСС, 3

MПС, 1
ЗЗС, 1

Скупштина, 1
MУП, 1
МЗ, 1
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MВПЕИ, 1

УП, 1

РФЗОЦГ, 1
Фонд ПИО, 1
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Циљ политике слободе кретања радника је да се држављани ЕУ могу слободно
кретати, боравити, студирати и радити у било којој држави чланици ЕУ. Слободно
кретање радника, које је уграђено у Уговоре ЕУ, је саставни елемент јединственог
европског тржишта и средишњи елемент његовог успјеха. Оно подстиче привредни развој омогућавајући људима да путују и купују преко границе.
Према одредбама правних прописа Европске уније, радник који се сели у другу
државу чланицу има одређена права. То су: право на рад без радне дозволе, једнакост поступања у запошљавању с држављанима чланице у којој се рад обавља,
право на једнаку социјалну сигурност какву имају и држављани чланице у којој се
радник запошљава, право чланова породице да се придруже раднику и да примају породичну накнаду, потпуна координација система социјалне сигурности и
узајамно признавање квалификација.
ЕУРЕС је европска мрежа јавих служби за запошљавање која има за циљ да промовише слободу кретања радника унутар ЕУ, нарочито кроз блиску сарадњу између националних служби за запошљавање ради размјене информација о могућностима запошљавања.
Европска картица здравственог осигуранја (ЕКЗО) је бесплатна картица која
омогућава држављанима ЕУ да, током привременог боравка у било којој држави
чланици ЕУ, Исланду, Лихтенштајну, Норвешкој и Швајцарској, користе медицински нужне здравствене услуге према истим условима и по истој цијени (бесплатно
у неким земљама), какву имају особе осигуране у тој земљи.

Преговарачки тим
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3. ПОГЛАВЉЕ – Право оснивања предузећа и слобода пружања услуга

3
3. ПОГЛАВЉЕ

Право оснивања предузећа
и слобода пружања услуга

Прeгoвaрaч

Шeф РГ

Сeкрeтaр РГ

Радна група је формирана у септембру 2012.
Преговарач за ово поглавље је др Владимир Савковић,
доцент на Правном факултету Универзитета Црне Горе.
Шеф радне групе је Павле Радовановић,
генерални секретар Привредне коморе.
Секретар радне групе је Милена Биро из МВПЕИ.
Радну групу чине 31 члан (14 из државних институција
и 17 из цивилног сектора), од чега је 21 жена и 10 мушкараца.

МПРТ, 1
МФ, 1 МРСС, 1
МПС, 1 ЕКИП, 1

МПРР, 1 MИДТ, 2

MВПЕИ, 1

ДРМСП, 1
MЗ, 1
УДРУЖЕОА, 13
МСП, 1
АКАДЕМСКА
ЗАЈЕДНИЦА, 3
СКУПШТИНА, 2
ME, 1
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Ускладити се с правном тековином ЕУ у овом поглављу значи прилагодити своје
тржиште условима непходним за цјелокупан развој економије земље, као и за
признавање стеченог образовања наших држављана у свим државама ЕУ.
Ово поглавље обухвата три области: оснивање предузећа, стручне квалификације
и поштанске услуге.
Право оснивања предузећа ће омогућити црногорским пословним субјектима да
покрену, започну и обављају привредне дјелатности на стабилан и континуиран
начин у једној или више држава чланица ЕУ. Међусобно признавање стручних
квалификација је дио платформе пружања услуга на унутрашњем тржишту који
подразумијева успостављање система који ће вршити аутоматско признавање образовних исправа за регулисане професије (доктор медицине, доктор стоматологије, ветеринар, архитекта, фармацеут, медицинска сестра и бабица) стечених
у било којој чланици ЕУ. Такође, циљ овог поглавља је стварање заједничког тржишта за поштанске услуге и осигурање квалитета услуга које се пружају.
Црногорским пословним субјектима (физичким или правним лицима) ће, приступањем Црне Горе ЕУ, бити омогућено слободно пружање услуга у свакој држави
чланици Европске уније, а да се, при том, у њима пословно не настањују. Пружалац
услуге моћи ће прекогранично пружати услуге користећи се својом професионалном титулом, без додатног признавања квалификација у тој држави чланици.
Држава прималац може тражити само да пружалац услуге пријави да ће пружати
услуге, при чему прилаже доказе о држављанству, квалификацијама и бављењу
привредном дјелатношћу у матичној држави. Приступањем Црне Горе Европској
унији, признавање стручних квалификација стечених у Црној Гори, представљаће
један од услова бављења привредном дјелатношћу за обављање регулисане професије у другој држави чланици. Поглавље 3 садржи посебну директиву о признавању стручних квалификација. У погледу међусобног признавања квалификација,
за неколико занимања квалификације се признају аутоматским системом признавања под условом да су државе чланице прихватиле одређене минималне образовне стандарде за наведене професије. Ријеч је о докторима, стоматолозима, ветеринарима, медицинским сестрама, фармацеутима и архитектама. Особама које
се баве тим занимањима морају се признати квалификације стечене у њиховим
земљама како би могле обављати те дјелатности било гдје у ЕУ. Како би се државе кандидати за чланство у ЕУ прилагодиле законодавству у смислу слободног
кретања услуга, стручне програме за образовање мораће ускладити с европским.
Једну од мјера прилагођавања јединственом систему квалификација ЕУ представља и Болоњски процес који се односи на високо образовање, а разматра се у оквиру 26. поглавља – Образовање и култура. Унутар 3. поглавља ипак постоје изузеци: не расправља се о услугама у подручју финансија, пољопривреде и промета.
Црна Гора је у овој области остварила видљив напредак.

Радне групе за вођење преговора
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4. ПОГЛАВЉЕ – Слобода кретања капитала

4
4. ПОГЛАВЉЕ

Слобода кретања капитала

Прeгoвaрaч

Шeф РГ

Сeкрeтaр РГ

Радна група је формирана у децембру 2012.
Преговарач за ово поглавље је Никола Фабрис,
вицегувернер Централне банке Црне Горе.
Шефица радне групе је Маријана Митровић-Мијатовић, директорица Сектора
за истраживање и статистику у Централној банци Црне Горе.
Секретар радне групе је Милена Биро из МВПЕИ.
Радну групу чине 25 чланова, 17 жена и 6 мушкараца
(22 из државних институција и 3 из цивилног сектора).

Привредна комора, 1
Академска заједница, 1
Савјет страних
инвеститора, 1

МРСС, 1

АЗЖС, 1
ANO, 1

ЦБЦГ, 9

MVPEI, 1
СКУПШТИНА,
2
USPNFT,
1
Uprava policije, 1

MK, 1

МФ, 4

АНО, 1
МВПЕИ, 1
УПРАВА ПОЛИЦИЈЕ, 1 УСПНФТ, 1
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Слободно кретање капитала омогућава проток средстава унутар Европске уније, олакшава прекограничну трговину, доприноси мобилности радника, олакшава прикупљање
капитала потребног за започињање пословања и раст привредних субјеката и функционисање интегрисаног, отвореног и ефикасног унутрашњег тржишта, што је од интереса за све грађане ЕУ. Ово поглавље прописује правила слободног кретања капитала
међу државама чланицама Уније, а она обухватају забрану свих рестрикција у кретањима капитала и плаћањима.
Ускладити се с правном тековином ЕУ у овом поглављу значи прилагодити своје законе и тржиште капитала условима несметаног промета капитала, условима недискриминисаног уживања својинских права, и циљу јачања система борбе против прања новца.
За грађане ова слобода значи могућност обављања многих операција изван граница
Црне Горе, као што је отварање банковних рачуна, куповина акција у страним компанијама, инвестирање гдје је то најисплативије, као и куповина некретнина. За привредна друштва ова слобода значи могућност инвестирања и посједовања европских
привредних друштава и активна улога у њиховом управљању. За државне институције
ова слобода значи ниже стопе зајма него раније, што знатно олакшава финансирање
трошкова школства, здравства и свих облика јавне потрошње.
Ово преговарачко поглавље прописује правила слободног кретања капитала међу државама чланицама Уније. Она обухватају забрану свих рестрикција у кретањима капитала и
плаћањима, како унутар држава чланица Европске уније, тако и између држава чланица и
трећих држава, притом постоје одређени изузеци који су, првенствено, везани за порезе, спречавање прања новца, финансирање тероризма и сл. Ово поглавље правне тековине садржи и правила за прекогранична улагања у сектор финансијских услуга и права
власништва над некретнинама изван националних оквира, а унутар Европске уније.
Кретање капитала односи се на директна улагања, улагања у некретнине, послове с
хартијама од вриједности, послове с удјелима у инвестиционим фондовима, кредитне
послове, депозитне послове, плаћања на основу уговора о осигурању, једнострани
пренос имовине. Текућа плаћања односе се на текуће послове, тј. послове закључене
између резидената и нерезидената чија намјера није пренос капитала.
Дjелотворан систем за борбу против прања новца и финансирања тероризма подразумијева усклађено законодавство на овом подручју, успостављање потребних структура,
њихову сарадњу и досљедну примјену прописа. Слобода кретања капитала грађанима
Црне Горе омогућиће обављање широког спектра дјелатности у иностранству: отварање банковних рачуна у иностраним банкама, куповину акција страних предузећа,
инвестирање, куповину некретнина, а биће им омогућен и већи избор финансијских институција с којима желе да послују. За предузећа ова слобода подразумијева: могућност
инвестирања и стицања права власништва над страним привредним друштвима, као и
остваривање активне улоге у њиховом управљању. Привредним друштвима која се баве
финансијским услугама, слобода кретања капитала омогућава успјешно обављање прекограничних активности. Ефикасност сектора финансијских услуга била би нарушена
у случају постојања рестрикција у кретању капитала међу државама чланицама Уније.

Преговарачки тим
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5. ПОГЛАВЉЕ – Јавне набавке

5
5. ПОГЛАВЉЕ

Јавне набавке

Прeгoвaрaч

Шeф РГ

Сeкрeтaр РГ

Радна група је формирана у септембру 2012.
Преговарач за ово поглавље је Никола Вукићевић,
генерални директор за буџет у Министарству финансија.
Шеф радне групе је Мерсад Мујевић, директор Управе за јавне набавке.
Секретар радне групе је Милена Биро из МВПЕИ.
Радну групу чини 31 члан, 21 жена и 10 мушкараца
(28 из државних институција и 3 из цивилног сектора).

MF, 3
GSV, 2
ЦИВИЛНИ СЕКТОР, 3
КССИ, 1 ДРМСП, 1

ME, 1
ПРИВРЕДНИ СУД, 1

MВПЕИ, 1 СКУПШТИНА, 2
ДРИ, 2
MРСС, 1
МИДТ, 1

МОРТ, 2

МЗ, 1

ДККПЈН, 4
МСП, 1

УЈН, 4
ГСВ, 2

ME, 1
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МФ, 3
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Јавне набавке у ЕУ представљају значајно тржиште. Према процјенама Европске
комисије, укупна вриједност јавних набавки износи 16% бруто националног производа Уније.
Систем јавних набавки се темељи на општим начелима транспарентности, једнаког третмана, слободе тржишног надметања и недискриминације. Циљ европског
законодавства на овом подручју је осигурати даваоцима услуга, испоручиоцима
роба и извођачима радова могућност надметања на јавним тендерима у државама
чланицама ЕУ и јачање економског развоја и ефикасности.
Преговори у овом поглављу су отворени на Међувладиној конференцији у Бриселу одржаној 18. децембра 2013.
Усклађивањем законодавства с европским, Црна Гора додатно регулише област
одрживих јавних набавки, а опција увођења система електронских јавних набавки
отвара могућност савременијем приступу активностима које ова област подразумијева. Црна Гора ће ојачати правну заштиту, обезбиједити квалитетан надзор над
поштовањем уговора и посебно ојачати активности у циљу спречавања сукоба
интереса у уговорима јавних набавки. У циљу потпуног усклађивања с обавезама
предвиђеним правном тековином ЕУ, уложиће се напор у додатно правно уређење
области концесија, поједностављење процедура у комуналном сектору, као и у
регулисање набавки у области одбране. Овим ће се функционисање цјелокупног система јавних набавки издићи на ниво конкурентан и достојан међународне
сцене. Осим због усклађивања, Црна Гора ради на суочаванју са свим изазовима
у овом поглављу у циљу заштите сопствених финансијских интереса. Очекује се
да ће читав систем јавних набавки, до дана приступања, бити унапријеђен кроз
адресирање свих области гдје има простора за напредовање.

Преговарачки тим
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6. ПОГЛАВЉЕ – Привредно право

6
6. ПОГЛАВЉЕ

Привредно право

Прeгoвaрaч

Шeф РГ

Сeкрeтaр РГ

Радна група је формирана у септембру 2012.
Преговарач за ово поглавље је Владимир Савковић,
доцент др на Правном факултету Универзитета Црне Горе.
Шеф радне групе је Горан Николић, савјетник у Министарству економије.
Секретар радне групе је Татјана Томић из МВПЕИ.
Радну групу чини 26 чланова, од чега је 10 жена и 16 мушкараца
(16 из државних институција и 10 из цивилног сектора).

ПРИВРЕДНИ
СУД, 2
АНО, 1

MФ, 2

МЕ, 4

МВПЕИ, 1
МИДТ, 3

ГСВ, 1
СКУПШТИНА, 2
ЦБЦГ, 1 МРСС, 1 KЗХОВ, 1
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ЦИВИЛНО
ДРУШТВО, 10
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Ово поглавље се односи на оснивање и пословање привредних друштава у државама чланицама Европске уније. Обухвата два дијела: право привредних друштава
у ужем смислу и рачуноводство и ревизију. Право привредних друштава у ужем
смислу односи се на правила о оснивању, регистрацију, домаће и прекогранично спајање, подjелу и преузимање акционарских друштава, права акционара, повезивање регистара, захтјеве у погледу капитала, као и на препоруке о политици
накнада за директоре итд.
Област рачуноводства и ревизије укључује успостављање система провјере квалитета рада ревизорске струке и дјелотворног система јавног надзора, система
јавног објављивања годишњих финансијских извјештаја, као и успостављање и
досљедњу примјену међународних стандарда финансијског извјештавања.
Циљ усклађивања црногорског права привредних друштава с европским законодавством и новим тенденцијама на овом подручју је стварање услова који ће свим
домаћим пословним субјектима омогућити да постану релевантан и равноправан
учесник савременог привредног свијета. Осим тога, усклађивањем законодавства
уједно се покушава избјећи правна несигурност која може представљати додатну
препреку пословању и инвестицијама.

Преговарачки тим
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7. ПОГЛАВЉЕ – Право интелектуалне својине

7
7. ПОГЛАВЉЕ

Право интелектуалне својине

Прeгoвaрaч

Шeф РГ

Сeкрeтaр РГ

Радна група је формирана у септембру 2012.
Преговарач за ово поглавље је Владимир Савковић,
доцент др на Правном факултету Универзитета Црне Горе.
Шеф радне групе је Новак Аџић, директор Завода за интелектуалну својину.
Секретар радне групе је Марко Мрдак из МВПЕИ.
Радну групу чини 21 члан (15 из државних институција и 6 из цивилног сектора),
од чега је 12 жена и 9 мушкараца.

Центар за едукацију
НВО Форум, 1
судија, 1

Адвокатска комора,
1

УИП, 1

ЗИС, 5

ПКЦГ, 1
МЕ,
1

УПЦГ,
1
НВО
ПАМ, 1

УП, 1
УЦ, 1

МВПЕИ, 1
МЗ, 2
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Скупштина, 1

ПС, 1

ФУ, 1

ЗИС
МЕ
УП
УЦ
ФУ
ПС
Скупштина
МЗ
МВПЕИ
НВО ПАМ
УПЦГ
ПКЦГ
Адвокатска комора
Центар за едукацију судија
НВО Форум
УИП
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Интелектуална својина подразумијева ауторско и сродна права, као и права индустријске својине.
Ауторско право односи се на право аутора да располаже својим књижевним, научним или умјетничким дјелима те дјелима из других подручја стваралаштва. Циљ
европских прописа у погледу заштите ауторског права је прилагођавање националних прописа држава чланица како би се на најбољи могући начин могао пратити технолошки развој, али и међународне обавезе прихваћене у оквиру Свјетске
организације за интелектуалну својину.
Индустријска својина обухвата права којима произвођачи штите од конкурената
своје пословне интересе, положај на тржишту и средства уложена у истраживање,
развој и промоцију производа. Индустријски дизајн штити нови вањски облик или
изглед производа, а осим њега од осталих мјера заштите појединих аспеката и
својстава производа ту су и патент којим се штити ново рјешење неког техничког
проблема, те жиг који служи за разликовање од сличних производа или услуга
које већ постоје на тржишту.
Правна тековина Европске уније одређује заједничку полазну тачку за заштиту
индустријског дизајна те успоставља заједнички систем за индустријски дизајн
Уније (РЦД) те жиг Уније (ЦТМ).
Црна Гора је 31. марта 2014. на Међувладиној конференцији у Бриселу отворила
7. преговарачко поглавље – Право интелектуалне својине.
Доношењем Закона о патенту 15. jула 2015. у Скупштини, Црна Гора је испунила
прво завршно мјерило. Наставља се рад на преосталим завршним мјерилима која
Црна Гора планира да испуни током 2016, када ће бити у прилици да затвори ово
поглавље.

Преговарачки тим
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8. ПОГЛАВЉЕ – Конкуренција

8
8. ПОГЛАВЉЕ

Конкуренција

Прeгoвaрaч

Сeкрeтaр РГ

Радна група је формирана у септембру 2012.
Преговарач за ово поглавље је Игор Новељић, секретар Министарства
економије.
Секретар радне групе је Марко Мрдак из МВПЕИ.
Радну групу чини 26 чланова (14 из државних институција и 12 из цивилног
сектора), od čega je 9 žena i 17 muškaraca.

ЕКИП, 1
УССЦГ, 1
МСП, 1

НВО ПППЦГ, 1

ME, 4

РАЕ, 1

МФ, 1

МОРТ, 1
АЗЗК, 3

ЦБЦГ, 1

ИРФ, 2

УЦГ, 1
УПЦГ, 2

МПРР, 1
МВПЕИ, 1 ЕПЦГ, 1

ПКЦГ, 2
Скупштина, 1
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ME
МФ
АЗЗК
Скупштина
УПЦГ
ПКЦГ
ЕПЦГ
МВПЕИ
МПРР
УЦГ
ИРФ
ЦБЦГ
МОРТ
МСП
РАЕ
УССЦГ
ЕКИП
НВО ПППЦГ
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Правна тековина ЕУ која се односи на конкуренцију обухвата политику тржишне конкуренције и контролу државне помоћи. Државе чланице ЕУ су усагласиле
заједничка правила која свим учесницима омогућују равноправан положај у тржишној утакмици.
Правила тржишне конкуренције представљају темељ на ком је формирана тржишна привреда једне земље. Њена је сврха помоћи тржишту да функционише
боље у тржишним условима који подједнако важе за све његове учеснике. Тим
је правилима одређена заштита од такозваних картела – од склапања забрањених споразума међу предузетницима који, на примјер, служе договарању цијена,
ограничавању производње, развоја и улагања, међусобној подјели тржишта или
извора набавки.
Црна Гора је у 2014. у потпуности ускладила национално законодавство у области
политике конкуренције с правном тековином ЕУ, те обезбиједила адекватан институционални оквир за њено спровођење. У наредном периоду највећи изазови
се очекују у дијелу јачања административних капацитета и адекватне имплементације закона.
Додатна усклађивања с правном тековином ЕУ предстоје у области државне помоћи, која ће уз ефикасну примјену правила државне помоћи ЕУ бити највећи
изазов у затварању 8. преговарачког поглавља – Конкуренција.

Преговарачки тим
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9. ПОГЛАВЉЕ – Финансијске услуге

9
9. ПОГЛАВЉЕ

Финансијске услуге

Прeгoвaрaч

Шeф РГ

Сeкрeтaр РГ

Рaднa групa je фoрмирaнa у марту 2013.
Преговарач за ово поглавље је Никола Фабрис, вицегувернер Централне банке
за финансијску стабилност и платни промет.
Шефица радне групе је Ана Влаховић, савјетница вицегувернера за финансијску
стабилност и платни промет у Централној банци Црне Горe.
Секретар радне групе је Милош Вујовић из МВПЕИ.
Рaдну групу чини 38 члaнoвa, од чега је 21 жена и 17 мушкараца
(32 из држaвних институциja и 6 из цивилнoг сeктoрa).

АКАДЕМСКА ЗАЈЕДНИЦА, 1
ЦДА, 1

ПКЦГ, 1 УБЦГ, 1
УПЦГ, 1
МБ, 1

МБА, 1

ЦБЦГ, 12

СКУПШТИНА , 2

МФ, 2

МВПЕИ, 2

ФЗД, 3

АНО, 5

КХОВ, 5
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Поглавље 9 – Финансијске услуге обухвата четири области: 1. банкарство и финансијски конгломерати, 2. осигурање и пензијско осигурање под покровитељством
послодавца, 3. тржишта хартија од вриједности и инвестиционе услуге и 4. инфраструктура финансијских тржишта.
Финансијске услуге су од великог значаја за добро функционисање унутрашњег
тржишта Европске уније као једног од темеља европске интеграције. Ово поглавље
се односи на усклађеност прописа у области банкарства, осигурања и реосигурања, пензијских фондова под покровитељством послодавца, тржишта капитала
и инфраструктуре финансијских тржишта с правном тековином ЕУ, али и њено
ефикасно спровођење од стране надлежних супервизорских институција, што за
крајњи циљ има подстицање и очување финансијске стабилности.
Посебан изазов за преношење правне тековине у области финансијских услуга
лежи у чињеници да се она свакодневно мијења и развија. Потпуно усклађивање
с европским законодавством, као и досљедно спровођење националних прописа
додатно ће осигурати висок степен стабилности финансијског система у Црној
Гори. Прихватање европских стандарда ће имати позитиван утицај на све субјекте
финансијских тржишта (грађане, предузетнике, инвеститоре) чиме се учвршћује
повјерење јавности у финансијски сектор.
За спровођење правне тековине у овој области надлежни су Министарство финансија (МФ), Централна банка Црне Горе (ЦБЦГ), Комисија за хартије од вриједности
(КХОВ), Агенција за надзор осигурања (АНО) и Фонд за заштиту депозита (ФЗД).
На шестој Међувладиној конференцији о приступању Црне Горе Европској Унији
одржаној у Луксембургу, 22. јуна 2015. званично су отворени преговори у овом
поглављу.

Преговарачки тим
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10. ПОГЛАВЉЕ – Информатичко друштво и медији

10
10. ПОГЛАВЉЕ

Информатичко друштво и медији

Прeгoвaрaч

Шeф РГ

Сeкрeтaр РГ

Радна група је формирана у новембру 2012.
Преговарач за ово поглавље је Анђелко Лојпур,
професор на Универзитету Црне Горе.
Шефица радне групе је Ружица Мишковић, савјетница у Министарству за
информатичко друштво и медије.
Секретар радне групе је Мелита Растодер из МВПЕИ.
Радну групу чини 40 чланова (33 из државних институција и 7 из цивилног
сектора). У оквиру радне групе је 16 жена и 24 мушкарца.

Синдикат, 1
Послов.
заједница , 1

НВО, 2

РТЦГ, 1

МВПЕИ, 1
РДЦ, 2

Акад.
заједница,
3

МИДТ, 10

АЗЛП, 1

СЦГ, 2
УП, 1
МПС, 1

АЕМ, 4

МК, 4
МУП, 2

ЕКИП, 1 ФЗО, 1
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ЗИС, 1
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Поглавље Информатичко друштво и медији чини цјелину од три области: електронске комуникације, услуге информатичког друштва и аудиовизуелна политика.
Европски прописи промовишу и подстичу тржишну утакмицу, развој и ширу доступност савремених услуга, као и нових технологија, с нагласком на интересе
крајњих корисника услуга.
Кључна питања у оквиру области електронских комуникација су: широкопојасни
приступ, стандардизација, интерконекција, тржиште и анализа тржишта, универзалне услуге и права корисника, питања приватности, дигитализација и политика
радио спектра. Кључна питања у оквиру области услуга информатичког друштва су: информациона безбједност, е-управа, е-здравство, е-потпис, јавни сектор,
е-трговина. Кључна питања у оквиру области аудиовизуелне политике су: аудиовизуелне медијске услуге, јавни радио дифузни сервиси Црне Горе, заштита малољетника, филмско наслијеђе, културна разноликост.
Правна тековина овог поглавља садржи правила која омогућавају ефикасно функционисање заједничког тржишта у подручју телекомуникационих услуга и мрежа,
као и њихову промоцију, развој и ширу доступност. Циљ ЕУ је да корисницима осигура услуге по повољним цијенама (телефон, факс, приступ интернету, бесплатни
хитни позиви), уз стимулацију тржишне утакмице и смањење доминације монопола који се и даље одржавају за одређене услуге (нпр. приступ интернету велике
брзине). Приоритет ЕУ је и спречавање “дигиталног јаза” између богатих и сиромашнијих региона ЕУ с мање приступа интернету.
На подручју аудиовизуелне политике, односно медија, посебан нагласак се
ставља на заштиту малољетника од непримјерених програмских садржаја као и
на правила о телетрговини и оглашавању. Промовишу се европска аудиовизуелна
дјела, као и дјела независних произвођача, дају се препоруке о медијском плурализму, заштити филмске грађе и сл.
Ово поглавље је званично отворено на Међувладиној конференцији одржаној 31.
марта 2014.

Преговарачки тим
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11. ПОГЛАВЉЕ – Пољопривреда и рурални развој
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11. ПОГЛАВЉЕ

Пољопривреда и рурални развој

Прeгoвaрaч

Шeф РГ

Сeкрeтaр РГ

Рaднa групa je фoрмирaнa у октобру 2012.
Преговарач за ово поглавље је Данијела Столица, генерална директорица
за пољопривреду и рибарство у Mинистaрству пољопривреде и рибарства.
Шефица радне групе је Кристина Лапчевић, шефица одјељења за економске
анализе у Министарству пољопривреде и руралног развоја.
Секретар радне групе је Велимир Шљиванчанин,
шеф одсјека за секторке политике у МВПЕИ.
Рaдну групу чини 74 члaна, од чега је 37 жена и 38 мушкараца
(65 из држaвних институциja и 9 из цивилнoг сeктoрa).
МОНТЕОРГАНИКА, 1
ПКЦГ, 2

ИРФ, 1

УПЦГ, 1
ЖСЦГ, 1

НВО, 3

МПРР, 27

УЦГ, 20

ВУ, 4
МФ, 3

ЦБЦГ, 1
УЦ, 1

УИП, 1
МОНСТАТ, 2
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МВПЕИ, 1
СКУПШТИНА, 1

МОРТ, 1

ФУ, 3

Радне групе за вођење преговора

Заједничка пољопривредна политика (ЗПП) је најзначајнија и најстарија политика Европске уније. Уведена је Римским споразумом из 1957, а њен првобитни циљ односио се на повећање продуктивности у пољопривреди, па самим тим и обезбјеђење
бољег животног стандарда за запослене у пољопривреди, избјегавање колебања цијена пољопривредних производа и обезбјеђење снадбијевања потрошача по прикладним цијенама. Посљедња реформа Заједничке пољопривредне политике или „Нова
пољопривредна политика“ за период 2014–2020. има за циљ да ојача пољопривредне произвођаче и да расподјела средстава међу земљама чланицама буде праведнија.
Први стуб је уређење тржишта и директна подршка плаћања произвођачима. Основу
подршке првог стуба чине различите мјере које директно или индиректно повећавају примања пољопривредника и имају утицај на тржиште и цијене. Други стуб је
политика руралног развоја која кроз подршку разноврсних економских активности у
руралним подручјима има за циљ побољшање квалитета живота како са економског
тако и са друштвеног аспекта.
Приближавањем Европској унији, Црна Гора је у обавези да прихвати европски концепт Заједничке пољопривредне политике. Правилно спровођење ЗПП захтијева од
Црне Горе јачање постојећих и оснивање нових административних структура као
што су: Агенција за плаћање, Интегрисани систем администрације и контроле (ИАЦС),
Мрежу рачуноводствених података на фармама (ФАДН) као и Организације произвођача. Свакако оно што је посебан захтјев у овом поглављу јесте успостављање Агенције
за плаћање, тијела које ће представљати спону између црногорских произвођача државе и институција ЕУ и преко којег ће се вршити финансирање програма у области
пољопривреде и подршка пољопривредним произвођачима.
Веома је важно и унапређење пољопривредне статистике и статистичких података,
посебно имајући у виду важност тачних и прецизних података за одређивање субвенција ЕУ за Црну Гору и пољопривредне произвођаче.
Шта домаћи пољопривредници добијају чланством Црне Горе у ЕУ?
Чланством у ЕУ произвођачи добијају већу подршку и стабилност тржишта. У новој реформи пољопривреде из 2014. постепено ће се смањивати велике разлике у подршци
коју добијају пољопривредни произвођачи у земљама чланицама у односу на своје колеге у новим чланицама. Реформа је предвидјела да се директна плаћања повећавају
пољопривредницима у Литванији 33 %, Румунији 31 % и у Бугарској 22 %, земљама
које су ушле у ЕУ 2004. и 2007. Такође, треба нагласити да ЕУ не ограничава развој
и повећање производње, како се у јавности може чути, већ вишеструко подржава
конкурентност произвођача и увођење ЕУ стандарда, уз истовремено инсистирање
на регионалним специфичностима.
Влада је 25. јуна 2015. усвојила Стратегију за развој пољопривреде и руралног развоја
2015–2020. и Акциони план за имплементацију правне тековине ЕУ, чиме је Црна Гора
стекла услов за улазак у наредну фазу преговора тј. отварање овог поглавља.

Преговарачки тим
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12. ПОГЛАВЉЕ – Безбједност хране, ветеринарство и фитосанитарни надзор

12
12. ПОГЛАВЉЕ

Безбједност хране, ветеринарство
и фитосанитарни надзор

Прeгoвaрaч

Шeф РГ

Сeкрeтaр РГ

Радна група је фoрмирана у септембру 2012. a измијењена у фебруару 2014.
како би се састав радне групе прилагодио потребама преговарачког процеса.
Преговарач за ово поглавље је Данијела Столица, генерални директор Директората
за пољопривреду и рибарство у Министартву пољопривреде и руралног развоја.
Шефица радне групе је Зорка Прљевић, директорица Фитосанитарне управе.
Секретар радне групе је Срђан Ћетковић из МВПЕИ.
Радну групу чини 60 чланова, од чега је 32 жена и 28 мушкараца
(25 из државних институција и 35 из цивилног сектора).

MПРР, 2

ВУ, 6
ФУ, 4

Цивилни сектор, 35
УИП, 6

ЗЗС, 2
Скупштина, 1
АзЉМС, 1
МВПЕИ, 1
МЗ, 1
MФ, 1
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Правна тековина ЕУ у области безбједности хране, ветеринарства и фитосанитарног надзора има за циљ обезбјеђивање високог нивоа заштите здравља потрошача, заштиту здравља и добробити животиња, заштиту здравља биља, уз истовремено спрјечавање уношења и ширења заразних паразитских болести, као и
организама штетних за биље, у Црну Гору, а самим тим и у Европску унију.
ЕУ примјењује интегрални приступ „од њуве до трпезе“, који се састоји од три
дијела која се међусобно надопуњавају:
– безбједност хране: правила хигијене у производњи, преради и стављању у промет хране и хране за животиње, званичне контроле и механизме за осигурање
безбједности хране;
– ветеринарство: правила о промету животиња и животињских производа, здравље
животиња, званичне контроле увоза производа из трећих земаља, као и праћење
кретања животиња;
– фитосанитарни надзор: правила о контроли штетних организама на биљкама и
биљном материјалу, стављање на тржиште средстава за заштиту биља, сјемена и
садног материјала, контроле резидуа пестицида у производима биљног поријекла.
Такође, ово поглавље обухвата прописе који се односе на генетски модификоване организме.
Влада Црне Горе је у претходном периоду интезивно радила на усклађивању
правног оквира црногорског законодавства за Поглавље 12 с правном тековином ЕУ. 10. септембра 2015. донијела је Стратегију Црне Горе за транспозицију
и имплементацију правне тековине ЕУ за Поглавље 12 – Безбједност хране, ветеринарска и фитосанитарна политика с Општим акционим планом и Посебним
акционим планом. У сарадњи Министарства пољопривреде и руралног развоја,
Министарства здравља и Управе за инспекцијске послове, 3. новембра 2014. донијета је Одлука о спровођењу поступка процјене усаглашености с ЕУ захтјевима
(категоризацији) одобрених објеката у пословању храном и објекaтa за руковање
нуспроизводима животињског поријекла. На основу те одлуке спроведена је процјена стања у објектима, у складу с релевантном правном тековином ЕУ.
Успјешним привођењем крају свих претходно наведених активности, Црна Гора
је стекла услове за улазак у наредну фазу преговора, тј. отварање предметног
поглавља.

Преговарачки тим
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13. ПОГЛАВЉЕ – Рибарство
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Рибарство

Прeгoвaрaч

Шeф РГ

Сeкрeтaр РГ

Рaднa групa je фoрмирaнa у фебруару 2013.
Преговарач за ово поглавље је Данијела Столица, генерална директорица за
пољопривреду и рибарство у Mинистaрству пољопривреде и руралног развоја.
Шеф радне групе је Александар Јоксимовић, руководилац лабораторије
за ихтиологију и морско рибарствоу Институту за биологију мора у Котору.
Секретар радне групе је Велимир Шљиванчанин,
шеф одсјека за секторске политике у МВПЕИ.
Рaдну групу чини 42 члaна, од чега је 18 жена и 24 мушкарца
(31 из држaвних институциja и 11 из цивилнoг сeктoрa).

МОРСКО ДОБРО, 2

ИРФ, 1

ПКЦГ, 1 УПЦГ, 1

ЗАЈЕДНИЦА ОПШТИНА
ЦГ, 1
МПРР, 9

МБА, 1
УЦГ, 2

МСП, 1

ИБМ КОТОР, 4

ВУ, 3

НВО, 4

УПС, 2

АЖЖС, 1

УИП, 2

МВПЕИ, 1
МОРТ, 1
СКУПШТИНА, 1

УП, 1
ЛУКА КОТОР, 1
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МОНСТАТ, 2

Радне групе за вођење преговора
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Рибарство је историјски и традиционално дугo присутно на простору земаља ЕУ и
важно је за развој и привреду многих малих средина. Темељ за управљање рибарством у ЕУ постављен је Заједничком рибарственом политиком (ЗРП). Заједничка
рибарствена политика је изворно била дио Заједничке пољопривредне политике,
а издвајању у засебну политику допринио је улазак у ЕУ земаља са знатним рибарским флотама и морским ресурсима, као и потреба рјешавања нових специфичних проблема, попут очувања ресурса рибе.
Заједничка рибарствена политика Европске уније обухвата питања искоришћавања и управљања рибљим богаствима, политике, надзора и контроле, као и међународну сарадњу у ибарству. Циљ јој је да на европском новоу осигура дугорочно
одрживо коришћење живих богатстава мора.
ПРЕДНОСТИ ЗА ЦРНУ ГОРУ
Чланством у Европској унији Црна Гора ће добити директан приступ јединственом тржишту Европске уније, једном од највећих свјетских увозника производа
рибарства. Због директног пласмана црногорског улова, узгоја, прераде рибе,
црногорски рибари ће добити могућност равноправног пласирања на тржишту.
Коришћење новчаних средстава из Европског фонда за поморство и рибарство,
као и боља организација рибарског сектора путем удруживања у организације
произвођача, омогућиће боље позиционирање црногорског рибарства у ширем
европском тржишом контексту.
Морско рибарство обезбјеђује економску корист Црној Гори кроз стварање прихода запослености, уз истовремено обезбјеђивање извора хране за домаће становништво и туристе. Приходи и запосленост нијесу ограничени само на риболов,
већ се остварују и кроз дистрибуцију, маркетинг кампање, прераду рибе, као и
пратеће услуге у лукама, маринама и бродоградилиштима. Морско рибарство поред овога обезбјеђује послове на пијацама, ресторанима и маркетима. Јако је
битно схватити да је риба природни ресурс и ако се лови на одржив начин моћи
ће да користи и будућим генерацијама. Да би се то постигло на предвиђен начин
Црна Гора треба да се одреди према циљевима као што су: одрживи риболов,
повећање потрошње рибе по глави становника, екотуризму, очувању традиционалног рибарства у Боки Которској и повећању рибарске флоте.
Влада је 25. јуна 2015.усвојила Стратегију морског рибартсва Црне Горе с Акционим планом за имплементацију правне тековине ЕУ, чиме је Црна Гора стекла
услов за улазак у наредну фазу преговора тј. отварање овог поглавља.

Преговарачки тим
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14. ПОГЛАВЉЕ – Саобраћајна политика
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Саобраћајна политика

Прeгoвaрaч

Шeф РГ

Сeкрeтaр РГ

Радна група је формирана у априлу 2013.
Преговарач за ово поглавље је Ангелина Живковић, в.д. генералног
директора за државне путеве у Министарству саобраћаја и поморства.
Шеф радне групе је Зоран Радоњић,
секретар Министарства саобраћаја и поморства.
Секретар радне групе је Амина Бајровић Куч из МВПЕИ.
Радну групу чини 51 члан, 18 жена и 33 мушкарца (33 члана су представници
државних институција и 18 је представника цивилног сектора).
Заједница општина, 1
Привредна
комора, 1

СМАТСА, 1

УЦГ, 1

Пословна УССЦГ, 1
заједница, 1

АЦВ, 1

НВО, 1

Унија
послодаваца, 1

МСП, 18

Привредна друштва, 9

Лучка
капетанија, 4
МВПЕИ, 1

Скупштина ЦГ, 2

МУП, 1
Лучка управа, 2
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Управа
Управа поморске
полиције, 1 сигурности, 1

Дирекција за
жељезнице, 1

МОРТ, 1
Дирекција
за
саобраћај, 1

Радне групе за вођење преговора
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Правни оквир саобраћајне политике ЕУ омогућава успостављање ефикасног и
функционалног система превоза путника и робе широм Европске уније. Циљ ове
европске политике јесте да подмири растуће потребе мобилности грађана, робе
и услуга кроз континуирано унапређење постојеће саобраћајне инфраструктуре
и стварање услова за безбједнији и сигурнији саобраћај. Осим тога, саобраћајна
политика тежи побољшању квалитета саобраћајних услуга, омогућава ширу употребу иновативних технолошких рјешења (нпр. информационих и интелигентних
транспортних система, дигиталних тахографа), подстиче очување животне средине и смањење штетних утицаја саобраћаја на околину, као и доношење и спровођење социјалног законодавства и eфикаснију заштиту права путника.
Поглавље Саобраћајна политика обухвата сљедеће области: друмски саобраћај
и путну инфраструктуру, жељезнички саобраћај, ваздушни саобраћај, поморство,
саобраћај унутрашњим пловним путевима, комбиновани саобраћај и сателитску
навигацију.

Преговарачки тим
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15. ПОГЛАВЉЕ – Енергетика

15
15. ПОГЛАВЉЕ

Енергетика

Прeгoвaрaч

Шeф РГ

Сeкрeтaр РГ

Рaднa групa je фoрмирaнa у фeбруaру 2013.
Преговарач за ово поглавље је Aнгeлинa Живкoвић, вд. гeнeрaлнoг дирeктoрa
зa држaвнe путeвe у Mинистaрству сaoбрaћaja и пoмoрствa.
Шефица радне групе је Дрaгицa Сeкулић, генерална директорица за енергетску
ефикасност у Министарству економије.
Секретар радне групе је Сaњa Рaдoвић из МВПЕИ.
Рaдну групу чини 26 члaнoвa, од чега је 8 жена и 18 мушкараца
(11 из држaвних институциja и 15 из цивилнoг сeктoрa).

СКУПШТИНА,
2

ЕПЦГ, 2

МВПЕИ, 1 МОРТ, 1
МЕ, 7

УЦГ, 2

ЦИВИЛНИ
СЕКТОР, 4

ЦОТЕЕ, 2
РАЕ, 2
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Циљeви eнeргeтскe пoлитикe EУ су кoнкурeнтнoст, сигурнoст снaбдиjeвaњa и
oдрживoст.
Прaвни oквир у oблaсти eнeргeтикe сaстojи сe oд прaвилa и пoлитикa нajприje
у пoглeду кoнкурeнциje и држaвнe пoмoћи, укључуjући и сeктoр угљa, услoвe зa
рaвнoпрaвaн приступ рeсурсимa зa прoспeкциjу, истрaживaњa и прoизвoдњу у
сeктoру нaфтe и гaсa, унутрaшњe eнeргeтскo тржиштe (oтвaрaњe тржиштa eлeктричнe eнeргиje и гaсa), прoмoциjу oбнoвљивих извoрa eнeргиje и eнeргeтскe
eфикaснoсти, нуклeaрну eнeргиjу и нуклeaрну сигурнoст и зaштиту oд зрaчeњa.
Штo сe тичe мeђунaрoдних спoрaзумa, пoглaвљe сaдржи Спoрaзум o Eнeргeтскoj
пoвeљи и срoднe инструмeнтe.
Уз туризам и пољопривреду, енергетика је приоритетна област националних развојних планова Црне Горе. Усклађивање црногорског законодавства с правном
тековином ЕУ у овој области олакшава чланство Црне Горе у Енергетској заједници од 2006. Енергетска политика Црне Горе до 2030. коју је Влада усвојила у
марту 2011. идентификује приоритете сличне онима у ЕУ: сигурност снабдијевања
енергијом, развој конкурентног енергетског тржишта, успостављање конкуренције у тржишним активностима и развој одрживих извора енергије.
Влада је 24. априла 2015. усвојила Акциони план за спровођење Директиве о обавезним стратешким резервама нафте и/или нафтних деривата, чиме је Црна Гора
стекла услов за улазак у наредну фазу преговора тј. отварање овог поглавља.

Преговарачки тим
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16. ПОГЛАВЉЕ – Порези

16
16. ПОГЛАВЉЕ

Порези

Прeгoвaрaч

Шeф РГ

Сeкрeтaр РГ

Рaднa групa je фoрмирaнa у марту 2013.
Преговарач за ово поглавље је Никола Вукићевић,
генерални директор Директората за буџет у Министарству финансија.
Шеф радне групе је Ново Радовић, генерални директор за порески
и царински систем у Министарству финансија.
Секретар радне групе је Владана Митровић из МВПЕИ.
Рaдну групу чини 39 члaнова, од чега су 22 жене и 17 мушкараца
(31 из држaвних институциja и 8 из цивилнoг сeктoрa).
МОНСТАТ, 1
МПРР, 1

МВПЕИ, 1

УЦ, 2
АЗД, 2

ЦБЦГ, 1 , 0

ПУ, 11
МФ, 10
ПУ, 11

Скупштина ЦГ, 2
Пословна заједница, 4

Академска
заједница, 4
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МФ, 10
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Свака држава чланица ЕУ одговорна је за управљање сопственом пореском политиком, која је темељно обиљежје националног суверенитета. У области пореза и
даље се примјењује консензуално одлучивање међу државама чланицама. Ипак,
постоје нека заједничка правила која, у духу ненарушавања тржишне утакмице,
прописују минималне пореске стопе (ПДВ, акцизе).
Поглавље Порези подијељено је на четири потпоглавља: индиректно опорезивање; директно опорезивање; административна сарадња и узајамна помоћ; оперативни капацитети и компјутеризација.
Правна тековина ЕУ у дијелу о индиректном опорезивању се, прије свега, односи на усклађено законодавство у области пореза на додату вриједност и акциза.
Минимална стопа ПДВ-а у ЕУ износи 15% и важи за већину роба и услуга. Постоје
разлике међу појединим државама чланицама и крећу се од 17% у Луксембургу до
27% у Мађарској. У области акциза, правна тековина обухвата усклађено законодавство о енергентима, дуванским производима и алкохолним пићима. У подручју
директних пореза, правна тековина обрађује одређене аспекте пореза на добит
и пореза на повећање капитала. Циљ је избјегавање нарушавања прекограничних
економских активности између предузећа унутар Уније. Законодавство Уније у подручју административне сарадње и узајамне помоћи између пореских и царинских
тијела земаља чланица нуди рјешења у вези са размјеном информација, како би
се, с једне стране, онемогућило избјегавање плаћања пореза, а с друге омогућило
прикупљање података о пореским субјектима, како аутоматизмом, тако и на захтјев.
Пореска политика Црне Горе заснива се на свеобухватности пореских обвезника, ниским и конкурентним пореским стопама и веома селективним пореским
олакшицама. У структури пореских прихода доминирају индиректни порези и то
порез на додату вриједност и акцизе, а потом слиједе порез на доходак физичких
лица и порез на добит.
Приходи који у потпуности припадају држави су порез на додату вриједност,
акцизе и порез на добит. Заједнички порези, који дијелом припадају државном
буџету а дијелом буџету општина су порез на доходак физичких лица, порез на
промет непокретности и концесионе и друге накнаде. Порези који у потпуности
припадају буџету општина су порез на непокретност, прирез порезу на доходак,
локалне таксе и локалне накнаде.
Црна Гора ће се у наредном периоду континуирано радити на постизању усклађености у областима ПДВ-а, акциза и директног опорезивања, адекватним административним капацитетима и неопходном инфраструктуром у својим централним и локалним пореским заводима за спровођење и примјену свог пореског законодавства,
као и у развоју свих помоћних информационо-техничких система Пореске управе.
Поглавље Порези је отворено на Међувладиној конференцији 30. марта 2015.

Преговарачки тим
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17. ПОГЛАВЉЕ – Економска и монетарна унија

17
17. ПОГЛАВЉЕ

Економска и монетарна унија

Прeгoвaрaч

Шeф РГ

Сeкрeтaр РГ

Радна група је формирана у децембру 2012.
Преговарач за ово поглавље је Никола Фабрис,
вицегувернер Централне банке Црне Горе.
Шефица радне групе је Милица Килибарда, директорица Дирекције за
монетарну политику и фискална истраживања у Централној банци Црне Горе.
Секретар радне групе је Александар Никчевић из МВПЕИ.
Радну групу чини 41 члан, од чега је 25 жена и 16 мушкараца
(35 из државних институција и 6 из цивилног сектора).

МВПЕИ, 1 МРСС, 1
МОНСТАТ, 2 АНО, 1

КХОВ, 1

СКУПШТИНА, 2
ЦБЦГ, 20

ЦИВИЛНИ
СЕКТОР, 5

МФ, 8
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Правна тековина Европске уније у области економске и монетарне политике односи се на посебна правила којима се захтијева независност централних банака
у државама чланицама, забрањује се финансирање јавног сектора од стране централне банке, као и повлашћен приступ јавног сектора финансијским институцијама и поштовање правила у области фискалне политике и надзора.
Обавеза свих држава чланица ЕУ је да економску политику третирају као заједнички интерес и стално међусобно координирају националне економске политике, као и да остварују уравнотежени национални буџет.
Усклађивање економских политика подразумијева и заједничко планирање интеграција привреде, подстицање привредног раста, осигурање радних мјеста и
конкурентности европске економије као цјелине на глобалном нивоу.
Како би се учланиле у Економску и монетарну унију, државе кандидати треба да
задовоље услове који су дефинисани Уговором из Мастрихта из 1992:
– Стабилне цијене: инфлација може бити највише до 1,5% виша
од стопе инфлације трију земаља с најнижом стопом инфлације;
– Стабилне јавне финансије: буџетски дефицит не смије бити виши
од 3% БДП-а; јавни дуг не смије бити виши од 60% БДП-а .
Поред економских критеријума, све земље морају задовољити институционалне
критеријуме: ускладити прописе с правном тековином ЕУ и осигурати независност
централне банке (функционална, институционална и персонална независност).

Преговарачки тим
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18. ПОГЛАВЉЕ – Статистика

18
18. ПОГЛАВЉЕ

Статистика

Прeгoвaрaч

Шeф РГ

Сeкрeтaр РГ

Радна група је формирана у априлу 2013.
Преговарач за ово поглавље је Никола Фабрис,
вицегувернер Централне банке Црне Горе.
Шефица радне групе је Гордана Радојевић, директорица Завода за статистику.
Секретар радне групе је Ана Томковић из МВПЕИ.
Радну групу чини 101 члан (88 из државних институција и 13 из цивилног
сектора). У оквиру радне групе је 69 жена и 32 мушкарца.

Послов. заједница, 2
ЕПА, 1
УШ, 1

фонд ПИО, 1

Акад.
заједница, 8

ПУ, 1

УН, 2

ВУ, 1

ФЗО, 1
ME, 1

НВО, 3

Испитни
центар,
1

ПУ, 1

МОНСТАТ, 45

МСП, 2
МОРТ, 1
МК, 1
МИДТ, 1
МПРР, 3
МУП, 2
МФ, 3

МПС, 1
МРСС, 3

ЦСО, 1
СЦГ, 1
МВПЕИ, 1
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ИЈЗ, 2
ЗЗЗЦГ, 3

ЗХС, 1

ЦБЦГ, 6
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Циљ преговора у овом поглављу је усклађивање службене статистике с европским
стандардима и методологијама, кроз стварање јединственог усклађеног методолошког европског система који уз минималан трошак људских и финансијских ресурса,
доставља најквалитетнији податак у најкраћем могућем року и на најприступачнији
могући начин свим корисницима.
Усклађивање с правном тековином у оквиру овог поглавља је од велике важности, не
само за област статистике, већ и за друга преговарачка поглавља, јер се кроз статистику прати напредак у осталим областима преговора.
Од квалитета и доступности статистичких података зависи и квалитет основе на којој
се темељи службена политика једне државе. Главни носиоци званичне државне
статистике су национални статистички заводи који су одговорни за координацију
националног статистичког система. На европском нивоу ту функцију обавља Статистичка канцеларија Европске уније – Еуростат која прикупља и објављује статистичке
податке. Европска статистика је заснована на начелима независности, поузданости,
повјерљивости, непристрасности и објективности, што подстиче земље чланице да
побољшају стандарде на којима се службена статистика темељи.
Црна Гора је посвећена производњи података у циљу даљег усклађивања званичне статистике Црне Горе и статистике националних рачуна у складу с Европским
системом националних и регионалних рачуна (ЕСА 2010). ЕСА представља усклађену
методологију која се примјењује при производњи података о националним рачунима
у Европској унији, како би се осигурало да привредна статистика земаља чланица
буде досљедна, упоредива, поуздана и ажурна. ЕСА омогућује опис укупне привреде
регије, земље или групе земаља, на начин који је упоредив с другим привредама.
Ово поглавље је званично отворено на Међувладиној конференцији одржаној 16. децембра 2014.

Преговарачки тим
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19. ПОГЛАВЉЕ – Социјална политика и запошљавање

19
19. ПОГЛАВЉЕ

Социјална политика
и запошљавање

Прeгoвaрaч

Шeф РГ

Сeкрeтaр РГ

Радна група формирана је у децембру 2012.
Преговарач за ово поглавље је Аријана Николић Вучинић, в.д. генералног
директора Директората за предшколско и основно образовање и васпитање
и образовање лица с посебним потребама у Министарству просвјете.
Шеф радне групе је Слободан Филиповић, секретар Министарства просвјете.
Секретар радне групе је Јелена Филиповић из МВПЕИ.
Радну групу чине 64 чланa од чега 48 жена и 16 мушкараца
(55 из државних институција и 9 из цивилног сектора).
Пос. заједница
3%
МЉМП
5%

НВО
5%

МЗ
5%

МРСС
39%

МСП
6%

МУП

МВПЕИ 2%
2%
МОРТ
2%

МЕ
2%
ПМС
2%
УИП
3%

Соц. Савјет
2% ЗЉПС

2% ПИО
2%
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ЗЗЗЦГ
3%

ЗЗС
3%

СЦГ
3%

Синдикат
5%

ЗО
2%
АМРРС ФРАДА
2%
2%

Акад. Заједница
2%
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Политика запошљавања представља стратешки циљ ЕУ у постизању пуне запослености, добрих радних услова, високе продуктивности и социјалне кохезије у
складу с политиком која представља комбинацију флексибилности и сигурности
тржишта радне снаге.
Правна тековина у овом поглављу обухвата минималне стандарде из подручја
радног права, заштите и здравља на раду, социјалног дијалога, политике запошљавања, европског социјалног фонда, социјалне инклузије и заштите, антидискриминације и једнаког третирања мушкараца и жена по питањима запошљавања
и социјалне сигурности.
Европски социјални фонд је главни инструмент за спровођење политике ЕУ у области запошљавања из којег се финансирају мјере за повећање запослености у
државама чланицама и регијама ЕУ, посебно оним мање развијеним.
Европа 2020 је стратегија ЕУ и представља визију како обезбједити нова и сигурна радна мјеста и бољи живот за грађане. Циљ ове Стратегије јесте економски
развој заснован на знању (уз очување животне средине), висок ниво запослености, продуктивности и социјалне кохезије.
Влада Црне Горе усвојила је у марту 2015. Акциони план за постепено усклађивање с правном тековином ЕУ и изградњу неопходних капацитета за имплементацију и спровођење правне тековине у свим областима у оквиру овог поглавља
чиме је Црна Гора стекла услов за улазак у наредну фазу преговора тј. отварање
овог поглавља.

Преговарачки тим
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20. ПОГЛАВЉЕ – Предузетништво и индустријска политика

20
20. ПОГЛАВЉЕ

Предузетништво и индустријска
политика

Прeгoвaрaч

Шeф РГ

Сeкрeтaр РГ

Радна група је формирана у септембру 2012.
Преговарач за ово поглавље је доц др Владимир Савковић,
професор на Правном факултету Универзитета Црне Горе.
Шеф радне групе је Драган Кујовић, генерални директор за индустрију
и предузетништво у Министарству економије.
Секретар радне групе је Владана Митровић из МВПЕИ.
Радну групу чини 46 чланова, од чега је 19 жена и 27 мушкараца
(35 из државних институција и 11 из цивилног сектора).
Академска заједница, 1

ЕПА, 1
Пословна заједница, 8

Синдикат, 2 MO, 1 ЕПА, 1

ДРМПС, 2

MO, 1

ЦАЛИМС, 1

МПС, 1
МОРТ, 3

ЗЗЗ, 1

МСП, 1
ЦСО, 1

МПРР, 1
ИКЦГ, 2

МЕ, 4

АЗЗК, 1
МФ, 1
МН, 1

Скупштина ЦГ, 2

ЗЗС, 1

ЦБЦГ, 1

ПСЦГ, 1
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МЗ, 1
МВПЕИ,
1
Влада ЦГ, 1
МОНСТАТ, 2 МРСС, 1 ПУ, 1 МИДТ, 1
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Циљ политике предузетништва и индустријске политике Европске уније јесте стварање повољног амбијента за европске и црногорске произвођаче и предузетнике, кроз пружање подршке како би били конкурентни са својим производима
и могли да послују у праведним и једнаким условима у Европи и широм свијета.
Правни оквир у области предузетништва и индустрије састоји се од политичких
принципа и инструмената политике који се базирају на комуникацијама, препорукама, и закључцима Савјета. Поглавље 20, обухвата и политичке инструменте,
укључујући финансијску подршку и регулаторне мјере, као и секторске политике.
У оквиру секторске политике, посебан фокус ће бити на областима туристичке
индустрије, ваздушне и поморске индустрије, грађевинарства, дрвне индустрије,
челика, метала и других сировина.
Предузетништво и индустрија су важне економске области за укупан привредни
развој сваке савремене земље. Стога, започете су активности на изради Стратегије индустријске политике Црне Горе до 2020. која ће дефинисати даље циљеве
и правце развоја индустрије у Црној Гори, као и јачање њених сектора. Такође,
у јуну 2014. потписан је Споразум између Европске уније и Црне Горе о учешћу
Црне Горе у програму Уније „Конкурентност предузећа и малих и средњих предузећа (КОСМЕ 2014 – 2020)“. Програм КОСМЕ има за циљ подстицање конкурентности предузећа како би се олакшало ширење пословања на јединственом
тржишту ЕУ те и на тржиштима изван ЕУ.
Политика ЕУ у области предузетништва и индустријске политике се великим дијелом води Стратегијом „Европа 2020“ чији је главни циљ рјешавање недостатка модела раста и стварање услова за паметан, одржив и инклузиван раст у „водећим
иницијативама“ попут индустријске политике, иновација, дигиталне привреде, запошљавања, младих, сиромаштва и ефикасним коришћењем ресурса.
Поглавље Предузетништво и индустријска је отворено на Међувладиној конференцији 18. децембра 2013.
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21. ПОГЛАВЉЕ – Транс-европске мреже

21
21. ПОГЛАВЉЕ

Trans-evropske mreže

Прeгoвaрaч

Шeф РГ

Сeкрeтaр РГ

Радна група је формирана у априлу 2013.
Преговарач за ово поглавље је Ангелина Живковић, в.д. генералног директора
за државне путеве у Министарству саобраћаја и поморства.
Шеф радне групе је Зоран Вукашиновић, начелник Одјељења нормативноправних послова у Министарству саобраћаја и поморства.
Секретар радне групе је Амина Бајровић Куч из МВПЕИ.
Радну групу чини 12 чланова, од тога 4 жене и 8 мушкараца (7 чланова су
представници државних институција и 5 је представника цивилног секктора).

Доо Монтепут, 1
НВО, 1

MВПЕИ, 1
ME, 1

РАЕ, 1

ЦГЕС, 2

Дирекција за
саобраћај, 1

66

МСП, 4
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Поглавље Транс-европске мреже има за циљ постизање боље међуповезаности
и интероперабилности саобраћајних и енергетских система у оквиру ЕУ с могућношћу укључивања трећих земаља. Примјеном правне тековине из овог поглавља
државе чланице обезбјеђују финансијску подршку из кохезионих и структурних
фондова ЕУ, у сврху изградње и унапређења транс-европских саобраћајних и
енергетских мрежа.
Успостављање транс-европских саобраћајних мрежа доприноси бољој повезаности главних градова и економских центара с удаљеним и изолованим регијама
широм ЕУ. Програми транс-европске енергетске мреже идентификују недостајуће
везе и уска грла на енергетској мрежи с циљем њиховог унапређења и постизања
сигурније снабдјевености енергентима и раста интерконективности.
Правни оквир овог поглавља чине смјернице за развој и финансирање транс-европских мрежа које су у примјени од јануара 2014. Сарадња ЕУ са земљама Западног Балкана у области саобраћајне инфраструктуре започета је кроз СЕЕТО
Меморандум, а посебан напредак постигнут је уврштавањем Свеобухватне мреже
СЕЕТО у индикативно проширење транс-европских саобраћајних мрежа на земље
Западног Балкана кроз Регулативу 1315/2013. На основу СЕЕТО коридора дефинисаће се саобраћајни правци који ће бити дијелови транс-европске мреже на
територији Црне Горе на које ће се, даном приступања ЕУ, примјењивати нова
правна тековина.
Поглавље Транс-европске мреже је отворено 22. VI 2015.

Преговарачки тим

67

22. ПОГЛАВЉЕ – Регионална политика и координација структурних инструмената

22
22. ПОГЛАВЉЕ

Регионална политика
и координација структурних
инструмената

Прeгoвaрaч

Шeф РГ

Сeкрeтaр РГ

Радна група је формирана у октобру 2012.
Преговарач за ово поглавље је државни секретар за европске интеграције
амбасадор Александар Андрија Пејовић.
Шефица радне групе је Ивана Вујошевић, директорица Дирекције за
програмирање и надгледање инструмента претприступне помоћи у МВПЕИ.
Секретар радне групе је Бојан Вујовић из МВПЕИ.
Радну групу чине 33 члана и 3 придружена члана од чега је 19 жена и 17
мушкараца (31 из државних институција и 5 из цивилног сектора).
РЕВИЗОРСКО ТИЈЕЛО, 1
МЕ, 2
МУП,
1
МСП, 1
МОНСТАТ, 1

ЦИВИЛНИ СЕКТОР, 2

МРСС, 2
ИРФ, 1
ЗО, 2

MФ, 8

МОРТ, 2

ГСВ, 1
ДЈР, 2

МВПЕИ, 7

СКУПШТИНА, 2

МПРР, 2
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МН, 1
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Регионална политика Европске уније подразумијева финансијску подршку државама
чланицама и регионима кроз спровођење пројеката чији је циљ јачање економске,
друштвене и територијалне кохезије, с посебним усмјерењем на: (1) смањивање разлика између региона ЕУ у циљу јачања економске и друштвене кохезије; (2) јачање
регионалне конкурентности с циљем да Унија, као цјелина, остане конкурентна на
свјетским тржиштима и (3) европску територијалну сарадњу с циљем промоције сарадње између региона ЕУ.
Ово поглавље садржи оквирне прописе који дефинишу правила за припрему и одобравање оперативних програма чије се спровођење финансира из Европских структурних и инвестицијских фондова (ЕСИ фондови), тј. Европског фонда за регионални развој, Европског социјалног фонда, Европског фонда за рибарство, Европског
пољопривредног фонда за рурални развој и, за неке државе чланице, програма Кохезионог фонда уз уважавање територијалне организације сваке државе чланице.
У периоду 2007–2013, за државе чланице ЕУ посредством ових фондова је додијељено приближно 338,8 милијарди еура, док предвиђена средства за период 2014–2020
износе 351 милијаду еура. Средства из ових фондова ће бити доступна Црној Гори
након приступања ЕУ.
Влада је 3. септембра 2015. усвојила Акциони план за испуњавање захтјева Европске
уније у области кохезионе политике, чиме је Црна Гора испунила услов за улазак у
наредну фазу преговора, тј. отварање овог поглавља.

Преговарачки тим
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23. ПОГЛАВЉЕ – Правосуђе и темељна права

23
23. ПОГЛАВЉЕ

Правосуђе и темељна права

Прeгoвaрaч

Шeф РГ

Сeкрeтaр РГ

Радна група је формирана у априлу 2014. и измијењена у септембру 2015.
Преговарач за ово поглавље је Светлана Рајковић, генерална директорица за
међународну правну сарадњу и европске интеграције у Министарству правде.
Шефица радне групе је Маријана Лаковић-Драшковић, генерална директорица
за правосуђе у Министарству правде.
Секретар радне групе је Виолета Беришај из МВПЕИ.
Радну групу чини 54 члана, од чега је 39 жена а 15 мушкараца
(49 из државних институција и 5 из цивилног сектора).

АДВ. КОМОРА, 1
УЈН, 1

ССС, 1

МЗ, 1

УЗК, 1

ЗАШТИТНИК, 1

ВЛАДА, 1

АЗЛП, 2
МП, 10

КСНВО, 1
МФ, 2

ЦЕНПФ, 1
ДРИ, 1
МК, 1

ЦИВИЛНИ СЕКТОР, 5
СКУПШТИНА, 2

МЉМП, 3
МВПЕИ, 1
ТУЖИЛАЧКИ САВЈЕТ, 2

УП, 1
МИН. ПРОСВЈЕТЕ, 1
МРСС, 1
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УАИ, 3

КССИ, 2
СУДСТВО, 4

ТУЖИЛАШТВО, 3

МУП, 2
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Циљ овог поглавља је стварање предуслова за независно и непристрасно судство,
са неопходним административним капацитетима за заштиту владавине права.
Ово поглавље правне тековине се састоји из области правосуђа, антикорупције,
основних права и права грађана ЕУ. Поред потребе за потпуним усклађивањем
националног законодавства с правном тековином ЕУ, потребно је да земља кандидат остварује видљиве и мјерљиве резултате у примјени тих закона.
Правна тековина из области антикорупције се састоји од низа конвенција УН-а и
Савјета Европе, као и одлука и препорука Европског савјета. Земља кандидат се
мора у потпуности ускладити са правном тековином у овој области, али и показати спремност да оствари видљиве резултате како у превенцији, тако иу борби
против корупције.
Област темељних права садржи низ конвенција, протокола, повеља и декларација
које држава кандидат мора увести у свој правни систем, а при томе такође обезбиједити ефикасно спровођење.
Права грађана ЕУ обухватају услове за остваривање права држављанима земаља
чланица ЕУ. Овде спадају право гласа и кандидовања на изборима за Европски
парламент, право гласа и кандидовања за локалне изборе, право слободног настањивања на територији ЕУ и дипломатска и конзуларна заштита. Већина правне
тековине из ове области су одлуке и директиве које˝ступају на снагу тек даном
уласка у ЕУ.
Влада Црне Горе је 27. јуна 2013. усвојила Акциони план за 23. поглавље, чиме је
испунила услов за отварање поглавља. Ово поглавље је отворено на Међувладиној конференцији 18. децембра 2013.
Влада Црне Горе је, 19. фебруара 2015, усвојила адаптирани Акциони план за
23. поглавље, након интензивне сарадње с Европском комисијом и јавних консултација с представницима цивилног сектора.
Црна Гора је у обавези да годишње доставља Европској комисији два извјештаја о реализацији мјера из Акционог плана: један у јануару као прилог за
Пододбор за правду, слободу и безбједност и други у јулу као додатак Прилогу
за Извјештај о напретку. До сада смо доставили четири полугодишња извјештаја
Европској комисији. Посљедњи Извјештај о реализацији Акционог плана је усвојен
9. јула 2015.
Црна Гора треба да испуни 45 привремених мјерила задатих у заједничкој позицији ЕУ за 23. поглавље. Сва мјерила су у вези с активностима из Акционог плана
за ово поглавље.

Преговарачки тим
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24. ПОГЛАВЉЕ – Правда, слобода и безбједност

24
24. ПОГЛАВЉЕ

Правда, слобода и безбједност

Прeгoвaрaч

Шeф РГ

Сeкрeтaр РГ

Радна група је формирана у марту 2012.
Преговарач за ово поглавље је Светлана Рајковић, генерална директорица за
међународну правну сарадњу и европске интеграције у Министарству правде.
Шефица радне групе је Мира Церовић, савјетница министра у Министарству
унутрашњих послова.
Секретар радне групе је Милош Радоњић из МВПЕИ.
Радну групу чини 46 чланова, од чега је 15 жена и 31 мушкарaц
(44 из државних институција и 2 из цивилног сектора).

АПЕЛАЦИОНИ СУД, 1
СКУПШТИНА, 1
УПРАВА ЦАРИНА, 1
КБПТЉ, 1

ЦИВИЛНИ СЕКТОР, 2

МЗ, 1 МО, 1

ПА, 1

УСПНФТ, 1
УзИ, 1

УзК, 1

МУП-УП, 24

МФ, 2

МРСС, 2
МП, 2
ВДТ, 2
МВПЕИ, 2

72

Радне групе за вођење преговора

|24
Основни циљ реализације свих активности препознатих у оквиру овог поглавља
јесте да се омогући слободно кретање људи, уз гарантовање њихове безбједности.
Ово поглавље правне тековине садржи десет подобласти: миграције, азил, визна
политика, вањске границе и Шенген, правосудна сарадња у грађанским и кривичним стварима, полицијска сарадња и борба против организованог криминала,
борба против тероризма, сарадња у области дрога, царинска сарадња и фалсификовање еура.
Након усвајања Акционог плана за 24. поглавље (27. VI 2013) и предавањем
преговарачке позиције за ово поглавље Европској комисији (8. X 2013), Црна Гора
је испунила мјерило за отварање преговора у овом поглављу. Црна Гора је 18.
XII 2013. отворила преговарачко поглавље 24 на Међувладиној конференцији у
Бриселу.
Влада Црне Горе је 19. II 2015. усвојила адаптирани Акциони план за 24.
поглавље, након интензивне сарадње с Европском комисијом и одржаних јавних
консултација с представницима цивилног сектора.
Црна Гора је у обавези да годишње доставља Европској комисији два извјештаја о реализацији мјера из акционих планова: један у јануару као прилог
за Пододбор за правду, слободу и безбједност и други у јулу као додатак Прилогу
за Извјештај о напретку. До сада смо доставили четири полугодишња извјештаја
Европској комисији. 9. VII 2015. усвојен је први полугодишњи извјештај о реализацији адаптираних акционих планова за поглавља 23 и 24 – четврти по реду од
почетка годишњег извјештавања, а први у смислу извјештавања по адаптираним
акционим плановима за поглавља 23 и 24.
Црна Гора треба да испуни 38 привремених мјерила задатих у заједничкој позицији ЕУ за 24. поглавље. Сва привремена мјерила су у вези с активностима из
Акционог плана за ово поглавље. Након испуњења привремених мјерила, Црна
Гора ће добити мјерила за затварање овог поглавља.

Преговарачки тим
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25. ПОГЛАВЉЕ – Наука и истраживање

25
25. ПОГЛАВЉЕ

Наука и истраживање

Прeгoвaрaч

Шeф РГ

Сeкрeтaр РГ

Радна група је формирана у јулу 2012.
Преговарач за ово поглавље је Анђелко Лојпур,
професор на Универзитету Црне Горе.
Шефица радне групе је Смиљана Прелевић, секретарка Министарства науке.
Секретар радне групе је Марко Мрдак из МВПЕИ.
Радну групу чини 26 чланова (8 из државних институција и 18 из цивилног
сектора), od čega je 14 žena i 12 muškaraca.

НВО Прона, 1
СЦГ, 2

МН

НВО ЦГО, 1

УЦГ

МВПЕИ, 1

Институт за
стратешке студије, 1

КЦЦГ

МН, 4

Универзитет Медитеран
АД Плантаже

СУЦГ,
1

ПКЦГ

УПЦГ,
1

УЦГ, 10

СУЦГ

ПКЦГ, 1
АД Плантаже, 1
Универзитет
Медитеран, 1

УПЦГ
Институт за стратешке студије

КЦЦГ, 1

СЦГ
НВО Прона

НВО ЦГО
МВПЕИ
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Европска унија поклања посебну пажњу науци и истраживању јер ова област
представља један од најзначајнијих елемената развоја сваке државе. Знање, као
најзначајнији интелектуални ресурс, с временом све више добија на важности, а
успостављање стабилног научног система постаје основа модерног друштва и
покретач унапређења животног стандарда.
Својом стратегијом и програмима, ЕУ је обезбједила квалитетне услове за развој
научно-истраживачке дјелатности, што захваљујући темељном научном приступу и иновацијама погодује економском расту. Како би се у предстојећем периоду посветила посебна пажња главној идеји Лисабонске стратегије, да учини ЕУ
најконкурентнијом и најдинамичнијом свјетском економијом, државе чланице су
одлучиле да повећају улагања у науку и истраживање на 3% БДП-а и тиме посредно подстакну конкурентност и раст националних привреда.
Црна Гора је 18. 12. 2012. на Међувладиној конференцији у Бриселу отворила и
привремено затворила 25. поглавље – Наука и истраживање.

Преговарачки тим
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26. ПОГЛАВЉЕ – Образовање и култура

26
26. ПОГЛАВЉЕ

Образовање и култура

Прeгoвaрaч

Шeф РГ

Сeкрeтaр РГ

Радна група је формирана у јулу 2012.
Преговарач за ово поглавље је Анђелко Лојпур,
професор на Универзитету Црне Горе.
Шефица радне групе је Мубера Курпејовић,
генерална директорица Директората за високо образовање.
Секретар радне групе је Мелита Растодер из МВПЕИ.
Радну групу чини 41 члан (18 из државних институција и 23 из цивилног
сектора), od čega je 24 žena i 17 muškaraca.

ЗШ, 1

МЦ, 1
ЦНП, 1

ЦНБ, 1

ДА, 1 ЗЗЗ, 1

НМЦБ, 1

ЦК, 1

MPS, 9

ПКЦГ, 1
MK, 2

УПЦГ, 2
НВО, 5
АЗ, 6

ЦКАЦГ, 1
Скупштина, 2 Синдикат, 2 ЦСУ, 1
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МВПЕИ
,1

МПС
MK
МВПЕИ
АЗ
ЦСУ
Синдикат
Скупштина
ЦКАЦГ
НВО
УПЦГ
ПКЦГ
ЦНП
ЦК
МЦ
ЗШ
ДА
ЗЗЗ
ЦНБ
НМЦБ
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Oво поглавље обухвата области образовања и обуке, младих и спорта, културе,
приступа образовању, програме и друге инструменте ЕУ.
Области образовања и културе су у надлежности земаља чланица. Европска унија
расположивим механизмима доприноси развоју образовања и мобилности.
ЕУ предузима конкретне мјере како би образовање постало дио стратегије запошљавања и како би ЕУ постала свјетски центар знања. ЕУ промовише очување
културних добара с европским вриједностима, пружа подршку људима из области
културе за живот и рад у другим европским државама, подстиче слободну циркулацију културних и умјетничких производа и дјела широм ЕУ и стимулише дијалог
међу различитим културама.
ЕУ тежи обезбјеђивању једнаких услова за стицање знања неопходних за укључивање у друштвене процесе, истовремено водећи рачуна о националној, регионалној, културној и језичкој разноликости, суверенитету образовне политике држава
чланица, као и подстицању сарадње између држава чланица.
Црна Гора је 15. 04. 2015. на Међувладиној конференцији у Бриселу отворила и
привремено затворила 26. поглавље – Образовање и култура.

Преговарачки тим
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27. ПОГЛАВЉЕ – Животна средина и климатске промјене

27
27. ПОГЛАВЉЕ

Животна средина

Прeгoвaрaч

Шeф РГ

Сeкрeтaр РГ

групa je фoрмирaнa у jaнуaру 2013.
Преговарач за ово поглавље је Дaлибoркa Пejoвић,
држaвнa сeкрeтaркa Mинистaрствa oдрживoг рaзвoja и туризмa.
Шефица радне групе је Ивaнa Вojинoвић, гeнeрaлнa дирeктoрицa
Дирeктoрaтa зa живoтну срeдину и климaтскe прoмjeнe у Mинистaрству
oдрживoг рaзвoja и туризмa.
Секретар радне групе је Сaњa Рaдoвић из МВПЕИ.
Рaдну групу чини 61 члaн од чега 36 жена и 25 мушкараца
(50 из држaвних институциja и 11 из цивилнoг сeктoрa).
ЈП РЕГИОНАЛНИ
СКУПШТИНА,
ВОДОВОД, 1
УЦ, 1
1 УЗН, 1
ЈП НАЦИОНАЛНИ
ЦЕТИ, 1
УШ, 1
ПАРКОВИ, 1
УВ, 1
УПС, 1

СИНДИКАТ, 1
ИБМ, 1

MOРТ, 17

УИП, 1
МСП, 1

УЗ, 1

МВПЕИ, 1

МЕ, 1

ЗХС, 2

ВУ, 2

ЕПА, 5

ЗГИ, 2

ПОСЛОВНА
ЗАЈЕДНИЦА, 2

НВО, 4
МУП, 2

ЈП МОРСКО ДОБРО, 2

АКАД ЗАЈЕДНИЦА, 3
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Пoлитикe EУ у oблaсти живoтнe срeдинe и климaтских прoмjeнa имajу зa циљ дa
прoмoвишу oдрживи рaзвoj, прeлaзaк нa eкoнoмиjу с нискoм eмисиjoм угљeн-диoксидa и eфикaсним искoриштaвaњeм рeсурсa и зaштиту живoтнe срeдинe зa сaдaшњe
и будућe гeнeрaциje. Оне су засноване на превентивној акцији, начелу ”загађивач
плаћа”, борби против еколошке штете на самом извору, заједничкој одговорности и
интеграцији заштите животне средине у друге политике Европске уније.
Прaвнa тeкoвинa oбухвaтa хoризoнтaлнo зaкoнoдaвствo, квaлитeт вaздухa,
климaтскe прoмjeнe, упрaвљaњe oтпaдoм, упрaвљaњe вoдaмa, зaштиту прирoдe,
индустриjскo зaгaђивaњe, хeмикaлиje, буку и цивилну зaштиту. Циљeви зaштитe
живoтнe срeдинe су зaштитa oчувaњa здрaвљa и живoтa људи, квaлитeтa eкoсистeмa, зaштитa биљних и живoтињских врстa и културних дoбaрa чиjи je твoрaц
чoвjeк, oчувaњe рaвнoтeжe и eкoлoшкe стaбилнoсти прирoдe, рaциoнaлнo и
aдeквaтнo кoришћeњe прирoдних рeсурсa. Прeгoвoри у oвoj oблaсти су дoбрa
приликa зa унaпрeђeњe зaштитe живoтнe срeдинe кao нeoпхoднoг прeдуслoвa
зa спрoвoђeњe принципa и стaндaрдa oдрживoг рaзвoja. Преношење прописа Европске уније у национални правни систем је само први корак у процесу прилагођавања ЕУ стандардима. ЕУ политика заштите животне средине подразумијева
и адекватну примјену и спровођење прописа – на националном, али и локалном
нивоу. Неопходне су значајне инвестиције, усљед административних трошкова,
улагања у инфраструктуру, као и одржавања постројења.
Да би отворила ово поглавље, Црна Гора треба да изради свеобухватну националну стратегију и акциони план који ће послужити као основа за преношење, спровођење и примјену правне тековине у области животне средине и климатских
промјена, укључујући планове развоја релевантних административних капацитета
и процјену потреба финансијских ресурса с дефинисаним циљевима и роковима
(посебна пажња треба бити посвећена усклађивању у области вода, очувања природе и одлагања отпада, као и планирања и јачања административних капацитета
у области климатских промјена).

Преговарачки тим
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28. ПОГЛАВЉЕ – Заштита потрошача и здравља

28
28. ПОГЛАВЉЕ

Заштита потрошача и здравља

Прeгoвaрaч

Шeф РГ

Сeкрeтaр РГ

Радна група је формирана у јануару 2013.
Преговарач за ово поглавље је Далиборка Пејовић,
државна секретарка Министарства одрживог развоја и туризма.
Шефица радне групе је Рада Марковић,
помоћница директора Управе за инспекцијске послове.
Секретар радне групе је Јелена Филиповић из МВПЕИ.
Радну групу чини 45 чланова, од чега 33 жене и 12 мушкараца
(35 из државних институција и 10 из цивилног сектора).

Агенција за
Zavod za Fond za zdravstveno
metrologiju, 1 osiguranje, 1 ZO, 1 CBCG, 1 ЕМ, 1

Завпд за скплствп, 1

НВО Центар за грађанскп пбразпваое,
1 Skupštinski odbor za ekonomiju, 1
МВПЕИ, 1

Унија ппслпдаваца, 1

МОРТ, 5

ИЈЗ, 1

Управа за заштиту кпнкуренције, 1

МЕ , 1

НВО Јувентас, 1

МФ, 1
Савез синдиката ЦГ, 1

МИДТ, 2

НВО Центар за заштиту
пптрпшача, 1

УИП, 6

Регулатпрна агенција за
енергетику, 1
Акредитаципнп тијелп ЦГ, 1
Медицински факултет, 1
МЗ, 2

НВО Прпна, 1
МСП, 1
Агенција за ЕК , 1

НВО Удружеое за
афирмацију заједнице, 1

Лпвћен банка, 1
Скупштински пдбпр за здравствп, 1
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Институт за стандардизацију ЦГ, 2

Привредна кпмпра ЦГ, 1
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Ово поглавље разматра теме и питања подијељене у двије цјелине: заштита потрошача и јавно здравље.
Заштита економских интереса потрошача, информисање и едукација потрошача,
као и ефикасна заштита њихових интереса чине основ политике заштите потрошача у Европској унији.
Кључна питања у области заштитe потрошача су: општа безбиједност производа, обмањујући производи, брза размјена информација о опасним производима и
заштита економских интереса потрошача (склапање уговора на даљину; уговори
склопљени ван пословних просторија; одредбе које се противе начелима савјесности и поштења; продаја робе широке потрошње и пријетећим гаранцијама; истицање цијена производа понуђених потрошачима; обмањујуће и компаративно
рекламирање; нелојална комерцијална пракса; временски подијељено коришћење
непокретности, дугорочних производа за одмор, препродаје и размјене; путни
аранжмани, аранжмани за одморе и аранжмани за организована путовања; дистанциона продаја; одговорност за неисправне производе; судска и управна забрана;
потрошачки кредити; сарадња између органа надлежних за заштиту потрошача).
Заштита здравља односи се на усклађивање приступа политици јавног здравља
међу државама чланицама Европске уније. Иако је на свакој појединој држави чланици примарна одговорност за здравствену бригу, бројна питања јавног здравства
заједнички су уређена. Заједничка политика остварује се кроз унапређење здравља
и надзор над остваривањем циљева здравствене политике, кроз борбу против заразних болести, ријетких болести и рака, спречавање зависности и незгода, као и
болести повезаних са загађењем околине, а такође и способност брзог и усклађеног дјеловања у случајевима опасности по здравље. Ова подобласт, такође, разматра питања права пацијената у прекограничној здравственој заштити, ментално
здравље, крви, ткива, ћелија и органа, превенције повреда, заразних болести, ријетких болести, као и спречавања злоупотребе алкохола и дрога и контролу дувана.
Циљеви ЕУ политике за заштиту здравља су: усклађивање законодавства које
се односи на здравствену заштиту унутар Уније, заштита грађана од пријетњи
здрављу, промовисање политика које воде до здравијих животних стилова, допринос смањењу појаве већих болести у Унији, допринос развоју ефикаснијих здравствених система, пружање здравствене информације, давање права грађанима на
изражавање мишљења о здравственим питањима.
Црна Гора је 16. децембра 2014. на Међувладиној конференцији у Бриселу отворила преговоре у 28. преговарачком поглављу, и том приликом ЕУ је представила
три завршна мјерила која је неопходно испунити за привремено затварање преговора у овом поглављу. Два мјерила се односе на област јавног здравља и једно на
област заштите потрошача. Мјерила подразумијевају усклађивање с правном тековином ЕУ, успостављање одговарајућих институционалних, техничких и административних капацитета до дана приступања да би се та правна тековина спровела.

Преговарачки тим
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29. ПОГЛАВЉЕ – Царинска унија

29
29. ПОГЛАВЉЕ

Царинска унија

Прeгoвaрaч

Шeф РГ

Сeкрeтaр РГ

Рaднa групa je фoрмирaнa у априлу 2013.
Преговарач за ово поглавље је Никола Вукићевић,
генерални директор Директората за буџет у Министарству финансија.
Шеф радне групе је Митар Бајчета, начелник Дирекције за царински систем
у Министарству финансија.
Секретар радне групе је Милош Вујовић из МВПЕИ.
Рaдну групу чини 31 члaн, од чега је 18 жена и 13 мушкараца
(27 из држaвних институциja и 4 из цивилнoг сeктoрa).

МВПЕИ, 1
ПОСЛОВНА
ЗАЈЕДНИЦА, 2

ВУ, 1

ФУ, 1 МОНСТАТ, 1

УЦ, 11

АКАДЕМСКА
ЗАЈЕДНИЦА, 2

СКУПШТИНА, 2

МПРР, 2

МЕ, 3
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Од свог оснивања 1. 07. 1968, Царинска унија представља један од камена темељаца европских интеграција и кључну компоненту доброг функционисања
унутрашњег европског тржишта. Представља јединствено царинско подручје 28
земаља чланица ЕУ у којем се одвија укупна унутрашња трговина и промет робом
између земаља чланица, без царинских формалности, надзора над робом и наплате царинских давања.
Основни циљеви Царинске уније су стварање зоне слободне трговине, јачање
економских односа међу државама чланицама ЕУ, убрзање развоја трговинских
активности, подизање животног стандарда и осигурање бољих могућности запошљавања повећањем продуктивности и постизањем финансијске стабилности.
Националне царинске службе држава чланица ЕУ задужене су за свакодневно
оперативно спровођење царинске политике ЕУ. Оне прикупљају царинске таксе,
акцизе и порез на додату вриједност на увезене производе из трећих земаља, те
брину о поштовању увозних квота и других ограничења. Такође, државе чланице
спроводе и одговарајуће царинске контроле на вањским границама Уније у сврху сузбијања свих облика кријумчарења, организованог криминала, тероризма,
прања новца, као и заштите права интелектуалне својине, осигуравања заштите
здравља и сигурности потрошача и очувања животне средине.
Правна тековина Царинске уније састоји се од законодавства које је обавезујуће
за све државе чланице. Обавеза сваке чланице, али и држава кандидата, је да
оспособe капацитете за примјену законодавства, укључујући везе с релевантним
електронским царинским системом ЕУ и да осигураjу примјену посебних правила
утврђених у повезаним подручјима правне тековине ЕУ, попут спољне трговине.
Поглавље Царинска унија је отворено на Међувладиној конференцији 16. 12. 2014.

Преговарачки тим
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30. ПОГЛАВЉЕ – Вањски односи

30
30. ПОГЛАВЉЕ

Вањски односи

Прeгoвaрaч

Шeф РГ

Сeкрeтaр РГ

Радна група је формирана априла 2013.
Преговарач за ово поглавље је Игор Новељић,
секретар Министарства економије.
Шеф радне групе је Горан Шћепановић, генерални директор за мултилатералну
и регионалну трговинску сарадњу и економске односе с иностранством у
Министарству економије.
Секретар радне групе је Јелена Лековић из МВПЕИ.
Радну групу чине 24 члана, од чега 17 жена и 7 мушкараца
(22 из државних институција и 2 из цивилног сектора).

МРСС, 1

ЦБ, 1

Академска заједница, 1

МСП, 1

МЕ, 7

МОРТ, 1
Привредна комора, 1
Скупштина, 2

МФ, 2
МВПЕИ, 3
УЦ, 4
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Ово поглавље обухвата различите аспекте дјеловања ЕУ на међународном плану,
укључујући заједничку трговинску политику, билатералне споразуме са земљама
нечланицама, као и развојну политику и хуманитарну помоћ.
Заједничка трговинска политика обухвата трговину робом и услугама, комерцијалне аспекте интелектуалне својине, директне стране инвестиције, политику
извоза као и мјере заштите трговине. Њени циљеви су: допринос развоју свјетске
трговине, постепено укидање ограничења у међународној трговини и директним
страним инвестицијама као и смањење царинских и других баријера.
Европска унија примјењује велики број билатералних споразума који првествено
обухватају споразуме о слободној трговини, инвестицијама и економској сарадњи
као и споразуме о стабилизацији и придруживању. Обавеза Црне Горе, као земље
кандидата за чланство у ЕУ, је да осигура да сви споразуми који садрже елементе
трговинске политике буду усклађени с правном тековином ЕУ.
Када је ријеч о захтјевима у погледу развојне политике и хуманитарне помоћи, од
Црне Горе се очекује да усклади законодавство с правном тековином ЕУ, међународним обавезама које прихватају државе чланице и обезбиједи капацитете
за учествовање у овим европским политикама намијењеним земљама у развоју и
најмање развијеним земљама.
Црна Гора је отворила преговоре о приступању у поглављу 30 – Вањски односи
на Међувладиној конференцији која је одржана 30. марта 2015. у Бриселу.
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31. ПОГЛАВЉЕ – Вањска, безбједносна и одбрамбена политика

31
31. ПОГЛАВЉЕ

Вањска, безбједносна
и одбрамбена политика

Прeгoвaрaч

Шeф РГ

Сeкрeтaр РГ

Радна група је формирана у априлу 2013.
Преговарач за ово поглавље је амбасадор Александар Андрија Пејовић,
државни секретар за европске интеграције и главни преговарач за вођење
преговора о приступању Црне Горе ЕУ.
Шеф радне групе је државни секретар за политичка питања у МВПЕИ
амбасадор Игор Јововић.
Секретар радне групе је Јелена Лековић из МВПЕИ.
Радну групу чине 33 члана, од чега 19 жена и 14 мушкараца
(27 из државних институција и 6 из цивилног сектора).
МП, 1

АЗЗЖС, 1 МЕ, 1 ДЗЗТП, 1
МВПЕИ, 8

УЗСПНФТ, 1 АНБ, 1
УЦ, 1
МФ, 1
УП, 1

Скупштина ЦГ, 2
Академска
заједница, 3

МУП, 3

МОРТ, 1
НВО, 3

МО, 3
Биро за односе Кабинет предсједника
с јавношћу, 1
Владе, 2
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У оквиру ове области уређују се питања односа државе кандидата с Европском
унијом и њеним институцијама. Ово поглавље се бави питањима Заједничке, вањске
и безбједносне политике као и Заједничке безбједносне и одбрамбене политике
Европске уније. У фокусу се налази усаглашавање Црне Горе с декларацијама и
одлукама Савјета Европске уније и високог представника за вањску политике ЕУ.
У овом поглављу се преговара о укупном безбједносном и одбрамбеном систему
земље. Оно се састоји из више подобласти: политички дијалог с ЕУ, Заједничка,
вањска и безбједносна политика, Европска безбједносна и одбрамбена политика,
санкције и рестриктивне мјере, сарадња с међународним организацијама (посебно
Савјет Европе и Уједињене нације), борба против тероризма, безбједносне мјере и
поступци за размјену тајних података. Поглавље Вањска, безбједносна и одбрамбена политика подразумијева и регулисање учешћа државе кандидата у мисијама и
војно-одбрамбеним институцијама и организацијама које су од интереса за Европску унију. У првом реду се истиче сарадња државе кандидата са НАТО-ом и учешће у
мировним мисијама. Такође, земља кандидат за чланство у ЕУ мора имати развијен
систем контроле наоружања, који се заснива на нормативном оквиру усклађеним с
правном тековином ЕУ.
Приоритетни циљеви вањске политике Црне Горе су чланство у Европској унији
и НАТО-у, јачање регионалне сарадње и добросусједских односа, kао и унапређење билатералне и мултилатералне међународне сарадње. Пратећи то своје
опредјељење, Црна Гора се у потпуности усклађује са свим изјавама Савјета ЕУ и
примјењује све договорене санкције и рестриктивне мјере. Црна Гора и Европска
унија су 22. фебруара 2011. потписале Оквирни споразум за учешће земље у операцијама ЕУ за управљање кризним ситуацијама. На тој основи црногорска војска
учествује у неким цивилним и војним операцијама ЕУ. Поред поменутог, Црна Гора
такође даје допринос цивилним и војним мисијама НАТО-а и УН-а.
Црна Гора је отворила преговоре о приступању у поглављу 31 – Вањска, безбједносна и одбрамбена политика на Међувладиној конференцији у Луксембургу 24.
јуна 2014.
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32. ПОГЛАВЉЕ – Финансијски надзор

32
32. ПОГЛАВЉЕ

Финансијски надзор

Прeгoвaрaч

Шeф РГ

Сeкрeтaр РГ

Радна група је формирана у априлу 2013.
Преговарач за ово поглавље је је Никола Вукићевић,
генерални директор Директората за буџет у Министарству финансија.
Шефица радне групе је Ана Крсмановић, генерална директорица Директората
за централну хармонизацију у Министарству финансија.
Секретар радне групе је Александар Никчевић из МВПЕИ.
Радну групу чини 26 чланова, од чега је 15 жена и 11 мушкараца
(21 из државних институција и 5 из цивилног сектора).

МУП/УП, 2
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Ово поглавље се односи на стандарде, методе и међународно прихваћена и у
складу с ЕУ начела унутрашње финансијске контроле у јавном сектору, као и контролу трошења средстава из фондова Европске уније.
Финансијски надзор обухвата четири главне области: јавна унутрашња финансијска контрола (ПИФЦ), екстерна ревизија, заштита финансијских интереса ЕУ и
заштита еура од фалсификовања.
Основни циљеви овог поглавља су финансијска стабилност држава чланица, спречавање злоупотребе финансијских средстава, допринос ефикаснијем, успјешнијем и одговорнијем трошењу новца из буџета државе и ЕУ, као и представљање
значајног механизма за борбу против корупције.
Систем унутрашњих финансијских контрола доприноси унапређењу дисциплине
и транспарентности у коришћењу јавних средстава, средстава ЕУ, као и заштити
финансијских интереса ЕУ.
Црна Гора је 24. 06. 2014. на Међувладиној конференцији у Бриселу отворила ово
преговарачко поглавље, и том приликом ЕУ је представила завршна мјерила која
је неопходно испунити за привремено затварање преговора у овом поглављу.
Неке од значајнијих активности на испуњавању завршних мјерила које су предузете у досадашњем периоду преговора су: успостављање централизоване буџетске инспекције у Министарству финансија, усвајање Измјена и допуна Закона о
Државној ревизорској институцији, Стратегије за борбу против превара и управљања неправилностима у циљу заштите финансијских интереса ЕУ за период
2015–2017. и Закона о потврђивању Међународне конвенције о спречавању фалсификовања новца.

Преговарачки тим
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33. ПОГЛАВЉЕ – Финансијске и буџетске одредбе

33
33. ПОГЛАВЉЕ

Финансијске и буџетске одредбе

Прeгoвaрaч

Шeф РГ

Сeкрeтaр РГ

Радна група је формирана у априлу 2013.
Преговарач за ово поглавље је Никола Вукићевић,
генерални директор за буџет у Министарству финансија.
Шеф радне групе је Миодраг Радоњић,
генерални директор за трезор у Министарству финансија.
Секретар радне групе је Владана Митровић из МВПЕИ.
Радну групу чине 33 члана, од чега је 14 жена и 19 мушкараца
(29 из државних институција и 4 из цивилног сектора).
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Буџет Европске уније важан је алат којим се омогућавају и дефинишу одредбе политика ЕУ у пракси. Њиме се финансирају обавезе и активности које државе чланице
не могу саме финансирати или које се могу ефикасније финансирати удруживањем
ресурса. Међутим, како би свака земља Европске уније имала право на коришћење
средстава из заједничког буџета ЕУ, мора имати и обавезу уплате у буџет.
Правни оквир у области финансијских и буџетских одредби састоји се од регулатива и одлука у области традиционалних сопствених средстава (приходи од
царина), сопствених средстава по основи пореза на додану вриједност (ПДВ), као
и сопствених средстава из уплате држава чланица на темељу бруто традиционалног дохотка (БНД). Правна тековина ЕУ у овом поглављу не захтијева директну
измјену националног законодавства, тј. њена тачна примјена се односи на земље
чланице, док ће се на Црну Гору односити тек по приступању ЕУ.
Од првог дана чланства, Црна Гора ће уплаћивати потребне доприносе у заједнички буџет ЕУ, чиме ће стећи могућност да користи одређени износ расхода
буџета Уније из Кохезијског фонда и структурних фондова. Буџет ЕУ финансира огроман низ активности, од руралног развоја и заштите животне средине, до
вањских граница заштите и унапређења људских права. ЕУ је издвојила 959, 988
милијарди еура за период 2014 – 2020.
До приступања Европској унији, Црна Гора ће бити посвећена успостављању координационе структуре и правила за спровођење како би се обезбиједило исправно израчунавање, наплата, предвиђање, исплатa и контролa сопствених ресурса и извјештавање ЕУ о спровођењу правила о сопственим средствима.
Црна Гора је отворила преговоре о приступању у поглављу 33 – Финансијске и
буџетске одредбе на Међувладиној конференцији у Бриселу 16. XII 2014.
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34. ПОГЛАВЉЕ – Институције

34
34. ПОГЛАВЉЕ

Институције
Oвo пoглaвљe сe бaви учeшћeм будућe држaвe члaницe у рaду институциja Eврoпскe униje.
To пoдрaзумиjeвa oдрeђивaњe брoja прeдстaвникa у институциjaмa, брoj глaсoвa
и нaчин глaсaњa у oдрeђeним тиjeлимa. Oвдje сe, приje свeгa, мисли нa брoj
глaсoвa у Eврoпскoм сaвjeту и Сaвjeту министaрa EУ. Прeцизнo сe утврђуje кojи
брoj глaсoвa ћe будућa држaвa члaницa имaти кaдa сe oдлучуje у oквиру Сaвjeтa у
случajeвимa кaдa сe oдлукe дoнoсe квaлификoвaнoм вeћинoм.
Свaкa држaвa приступaњeм дoбиja мoгућнoст дa дoбиje и jeднoг кoмeсaрa у сaстaв
Eврoпскe кoмисиje. Кaдa je риjeч o Eврoпскoм пaрлaмeнту, држaвa ступaњeм у
члaнствo имa прaвo дa њeни држaвљaни буду бирaни зa члaнoвe Eврoпскoг пaрлaмeнтa, кao и дa њeни грaђaни глaсajу. Лисaбoнски угoвoр je oдрeдиo укупaн
брoj пoслaникa Eврoпскoг пaрлaмeнтa. Кoликo ћe свaкa држaвa члaницa имaти
пoслaникa у кoм сaзиву, oдрeђуje Сaвjeт EУ приje свих избoрa.
Нaкoн приступaњa, нoвa држaвa члaницa стичe прaвo дa имeнуje судиjу у Суд
Eврoпскe униje. Taкoђe, гувeрнeри нaрoдних бaнaкa свaкe држaвe члaницe
учeствуjу у рaду Eврoпскe цeнтрaлнe бaнкe. Oсим тoгa, свaкa држaвa члaницa имa
свoг прeдстaвникa у Eврoпскoм рeвизoрскoм суду, Eврoпскoм eкoнoмскoм и сoциjaлнoм кoмитeту, Кoмитeту рeгиoнa и др.
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35. ПОГЛАВЉЕ – Остала питања

35
35. ПОГЛАВЉЕ

Остала питања
Oвo пoглaвљe ћe сe прeгoвaрaти нa сaмoм крajу прoцeсa. Oнo укључуje свa питaњa
кoja сe jaвљajу тoкoм прeгoвoрa a ниjeсу oбухвaћeнa нeким другим пoглaвљeм
прaвнe тeкoвинe.
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Канцеларија / Секретаријат

Кaнцeлaриja зa пoдршку глaвнoм прeгoвaрaчу
Кaнцeлaриja глaвнoг прeгoвaрaчa oбaвљa пoслoвe из дoмeнa: пoдршкe
рeaлизaциjи пoслoвa и днeвних aктивнoсти глaвнoг прeгoвaрaчa, oргaнизaциje и прaћeњa сaстaнaкa глaвнoг прeгoвaрaчa с дoмaћим и стрaним прeдстaвницимa у зeмљи и инoстрaнству, припрeмe сaстaнaкa и пoсjeтe глaвнoг
прeгoвaрaчa, кao и учeшћa нa jaвним дoгaђajимa. Кaнцeлaриja кooрдинирa
пoслoвe с прeгoвaрaчкoм структурoм и oстaлим рeлeвaнтним субjeктимa прoцeсa приступaњa. Диo Кaнцeлaриje глaвнoг прeгoвaрaчa, кojи свojу дjeлaтнoст
врши у oквиру Mисиje Црнe Гoрe при Eврoпскoj униjи, прeвaсхoднo je усмjeрeн
нa кoмуникaциjу с прeдстaвницимa институциja Eврoпскe униje, у првoм рeду
Eврoпскe кoмисиje и Сaвjeтa, кao и стaлним прeдстaвништвимa држaвa члaницa при EУ. Кaнцeлaриja глaвнoг прeгoвaрaчa у Mисиjи Црнe Гoрe при EУ
прeдстaвљa кaнaл кoмуникaциje прeгoвaрaчкe структурe (нa oпeрaтивнoм
плaну прeгoвaрaчa, шeфoвa и сeкрeтaрa рaдних групa зa припрeму прeгoвoрa
o пoглaвљимa) с Eврoпскoм кoмисиjoм. Зaдужeнa je зa кooрдинaциjу дoстaвe
мaтeриjaлa и дoкумeнaтa из прeгoвaрaчкoг прoцeсa у oбa смjeрa, измeђу
прeгoвaрaчкe структурe и EУ.
Кaнцeлaриja глaвнoг прeгoвaрaчa имa дeвeт члaнoвa, oд кojих су шест у Пoдгoрици и три у Брисeлу. Њeним рaдoм рукoвoди шeф Кaнцeлaриje.

Сeкрeтaриjaт прeгoвaрaчкe групe
Сeкрeтaриjaт Прeгoвaрaчкe групe, je зaдужeн зa кooрдинирaњe пoслoвa кojи
прoизлaзe из прeгoвoрa o приступaњу Црнe Гoрe Eврoпскoj униjи, припрeму aнaлитичкoг прeглeдa усклaђeнoсти зaкoнoдaвствa Црнe Гoрe с прaвнoм
тeкoвинoм EУ; изрaду извjeштaja тoкoм прeгoвoрa, тeхничку припрeму зa рaд
рaдних групa зa прeгoвoрe пo пojeдиним пoглaвљимa, тeхничку припрeму
прeдлoгa прeгoвaрaчких пoзициja, припрeму сaстaнaкa Држaвнe дeлeгaциje
и Прeгoвaрaчкe групe и кooрдинaциjу eлeктрoнскe бaзe пoдaтaкa зa прaћeњe
прeгoвoрa. Сeкрeтaриjaт je фoрмирaн у фeбруaру 2012. Oдлукoм o успoстaвљaњу структурe зa прeгoвoрe o приступaњу Црнe Гoрe EУ. Сeкрeтaриjaт
имa осамнаест члaнoвa, прeдстaвникa MВПEИ, a њeгoвим рaдoм рукoвoди
сeкрeтaр Прeгoвaрaчкe групe, кoгa нa прeдлoг шeфa Држaвнe дeлeгaциje и уз
сaглaснoст глaвнoг прeгoвaрaчa имeнуje и рaзрjeшaвa Влaдa.
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Радне групе за вођење преговора

Miodrag RADOVIĆ
Сeкрeтaр Преговарачке групе

Татјана ТОМИЋ
Сeкрeтaр РГ 1, 6

Јелена ФИЛИПОВИЋ
Сeкрeтaр РГ 19, 28

Милена БИРО
Сeкрeтaр РГ 3, 4, 5

Mарко МРДАК
Сeкрeтaр РГ 7, 8, 25

Александар НИКЧЕВИЋ
Сeкрeтaр РГ 17, 32

Мелита РАСТОДЕР
Сeкрeтaр РГ 10, 26

Велимир ШЉИВАНЧАНИН
Сeкрeтaр РГ 11, 13

Срдјан ЋЕТКОВИЋ
Сeкрeтaр РГ 2, 12

Амина БАЈРОВИЋ КУЧ Сања РАДОВИЋ
Сeкрeтaр РГ 14, 21 Сeкрeтaр РГ 15, 27

Бојан ВУЈОВИЋ
Сeкрeтaр РГ 22
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Милош ВУЈОВИЋ
Сeкрeтaр РГ 9, 29

Виолета БЕРИШАЈ
Сeкрeтaр РГ 23

Ана ТОМКОВИЋ Владана МИТРОВИЋ
Сeкрeтaр РГ 18 Сeкрeтaр РГ 16, 20, 33

Милош РАДОЊИЋ
Сeкрeтaр РГ 24

Јелена ЛЕКОВИЋ
Сeкрeтaр РГ 30, 31
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Умјесто завршне ријечи

Умjeстo зaвршнe риjeчи…
Успjeх кojи смo oствaрили нa eврoпскoм путу, нaкoн три гoдинe прeгoвoрa,
рeзултaт je вишeгoдишњих тeмeљних припрeмa, дoбрe oргaнизaциje и кooрдинaциje пoслa, мaрљивoг рaдa, oзбиљнoсти и oдгoвoрнoсти.
Прeгoвaрaчкa структурa, кoja брojи вишe oд 1300 људи дирeктнo укључeних
у прeгoвoрe, дaлa je нeмjeрљив дoпринoс у испуњaвaњу eврoпских зaдaтaкa
и нaпрeдoвaњу прeмa члaнству у EУ. Taкoђe, циjeлo црнoгoрскo друштвo je
пoкaзaлo изузeтну пoсвeћeнoст, дух сaрaдњe и зajeдништвa у oствaрeњу
зajeдничкe мисиje – будућeг члaнствa Црнe Гoрe у EУ.
Рeзултaт рaдуje, aли и oбaвeзуje дa истим тeмпoм, квaлитeтoм и пoсвeћeнoшћу
нaстaвимo дaљe. Свjeсни смo дa трчимo нajвaжниjу диoницу eврoпскoг
мaрaтoнa и дa рeзултaт, у нajвeћoj мjeри, зaвиси oд нaс. Moтив вишe je тo штo
рeфoрмe нe спрoвoдимo збoг Униje нeгo збoг нaс сaмих, збoг вишeг квaлитeтa
живoтa и бoљe будућнoсти свих нaс.
Нaкoн три гoдинe прeгoвoрa мoжeмo рeћи дa смo пoстaвили сигурнe и дoбрe
тeмeљe нaшe eврoпскe будућнoсти. И вишe oд тoгa. Спрeмни смo дa у нaрeднoм пeриoду нaстaвимo oдлучним кoрaцимa прeмa Eврoпи.
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