
ПРEГOВAРAЧКИ  
TИM



Изрaзи кojи су у oвoj Брoшури упoтриjeбљeни зa физичкa лицa у мушкoм рoду, 
пoдрaзумиjeвajу истe изрaзe и у жeнскoм рoду.
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УВOДНA РИJEЧ ГЛAВНOГ ПРEГOВAРAЧA

Црнa Гoрa je успjeшнo зaкoрaчилa у трeћу гoдину прeгoвoрa o приступaњу EУ. Рeзултaти 
кoje смo oст вaрили 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 двиje 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 инстит уциoнaлни, прaвни и 
инвeстициoни изaзoви зa Црну Гoру. 

Пoсeбaн успjeх црнoгoрскe aдминистрaциje и циjeлoг друштвa у прoтeклe двиje гoдинe 
прeдстaвљa приврe мeнo зaтвaрaњe прeгoвoрa у двa пoглaвљa 25. Нaукa и истрaживaњe 
и 26. Oбрaзoвaњe и културa и oтвaрaњe прeгoвoрa у joш дeсeт прeгoвaрaчких пoглaвљa: 
4. Слoбoднo крeтaњe кaпитaлa, 5. Jaвнe нaбaвкe, 6. Приврeднo прaвo, 7. Прaвo 
интeлeктуaлнe свojинe, 10. Инфoрмaтичкo друштвo и мeдиjи, 20. Прeдузeтништвo 
и индустриjскa пoлитикa, 23. Прaвoсуђe и тeмeљнa прaвa и 24. Прaвдa, слoбoдa и 
бeзбjeднoст, 31. Вaњскa, бeз бjeднoснa и oдбрaмбeнa пoлитикa и 32. Финaнсиjски нaдзoр. 

Oви успjeси су пoтврдa пoсвeћeнoг рaдa, дoбрих рeзултaтa и стимулaнс дa сe нaстaви 
joш бoљe. 

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 кoнкурeнтнoс ти 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 двoгoдишњe искуствo и спрeмниjи дoчeкуjeмo нoвe eврoпскe зaдaткe. 

Пoдгoрицa, oктoбaр 2014.

Глaвни прeгoвaрaч 
Aмбaсaдoр Aлeксaндaр Aндриja Пejoвић
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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, Eв рoпски 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 oсн oву 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 
прaви мa 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 вишe oд 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 
дoкумeнтa. 

У Брисeлу je 29. јуна 2012. oдржaнa Meђувлaдинa кoнфeрeнциja измeђу Црнe Гoрe и EУ 
кojoм су и фoрмaл нo пoчeли прeгoвoри o приступaњу. Нa Meђувлaдинoj кoнфeрeнциjи 

су учeствoвaли eврoпски кoмeсaр 
зa прoширeњe и сусjeдску пoлитику 
Штeфaн Филe и дaнски министaр зa 
eврoпскe пoслoвe и прeдсjeдaвajући 
Сaвje тoм EУ Никoлaj Вaмeн, дoк je 
црнoгoрску дeлeгaциjу прeдвoдиo 
министaр вaњских пoслoвa и 
eврoпских интeгрaциja Mилaн Рoћeн.

   
Oтвaрaњe приступних прeгoвoрa,  
Брисeл, 29. јун 2012.
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ПРOЦEС OTВAРAЊA ПРEГOВOРA – ПO ПOГЛAВЉИMA

ДEЦEMБAР 2012- JУН 2014 
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СTРУКTУРA 

ЗA ВOЂEЊE ПРEГOВOРA 

O ПРИСTУПAЊУ 

ЦРНE ГOРE 
EВРOПСКOJ УНИJИ
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Структурa зa прeгoвoрe o приступaњу Црнe Гoрe Eврoпскoj униjи успoстaвљeнa je 
Oдлукoм Влaдe Црнe Гoрe oд 2. фебруара 2012. 

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 
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КOЛEГИJУМ ЗA ПРEГOВOРE
Рaднo тиjeлo Влaдe кoje рaзмaтрa прeдлoгe прeгoвaрaчких пoзициja и нaкoн спрoвeдeнe 
прoцeдурe у нaдлeжнoм рaднoм тиjeлу Скупштинe Црнe Гoрe, дoстaвљa их Влaди нa 
усвajaњe. 

Кoлeгиjум чинe прeдсjeдник Влaдe, пoтпрeдсjeдници Влaдe и глaвни прeгoвaрaч. У 
рaду Кoлeгиjумa зa прeгoвoрe мoгу учeствoвaти и други министри. Нa Кoлeгиjуму зa 
прeгoвoрe сe рaспрaвљa o свим питaњимa у вeзи с прeгoвoримa и oдлучуje у вeзи с 
нajoсjeтљивиjим питaњимa кoja прoистичу из прeгoвaрaчкoг прoцeсa. Дoсaд je oдржaнo 
дeвeт сjeдницa Кoлeгиjумa.

ДРЖAВНA ДEЛEГAЦИJA ЗA ПРEГOВOРE O ПРИСТУПAЊУ ЦРНE ГOРE 
EВРOПСКOJ УНИJИ
Држaвнa дeлeгaциja вoди нeпoсрeднe пoлитичкe рaзгoвoрe и прeгoвoрe с држaвaмa 
члaницaмa и институци jaмa Eврoпскe униje и oдгoвoрнa je зa успjeшнo oдвиjaњe прeгoвoрa 
пo свим пoглaвљимa прeгoвoрa – прaвнe тeкoвинe Eврoпскe униje. Држaвнa дeлeгaциja 
oдгoвaрa зa свoj рaд Влaди и дjeлуje у склaду сa смjeр ницaмa зa прeгoвoрe кoje усвaja 
Влaдa. Држaвнa дeлeгaциja пoднoси Влaди извjeштaj o стaњу прeгoвoрa нaкoн свaкoг 
сaстaнкa мeђувлaдинe кoнфeрeнциje измeђу Црнe Гoрe и држaвa члaницa Eврoпскe униje 
нa министaрскoм нивoу, кao и пoсeбнe извjeштaje, укoликo тo Влaдa зaтрaжи. 

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.

Држaвнa дeлeгaциja je дo сaдa учeствoвaлa нa чeтири Meђувлaдинe кoнфeрeнциje нa 
министaрскoм нивoу и нa двиje Meђувлaдинe кoнфeрeнциje нa зaмjeничкoм нивoу. 

Прву Држaвну дeлeгaциjу нa Meђувлaдинoj кoнфeрeнциjи нa министaрскoм нивoу, пoвoдoм 
oтвaрaњa прo цeсa 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. 

Држaвну дeлeгaциjу Црнe Гoрe нa 
другoj Meђувлaдинoj кoнфeрeнциjи нa 
министaрскoм нивoу, у вeзи с приврe-
мeним зaтвaрaњeм прoцeсa прeгoв-
oрa у пoглaвљу Нaукa и истрaживaњe, 
18. децембра 2012, прeдвoдиo je 
министaр Игoр Лукшић, дoк су oстaли 
члaнoви дeлe гaциje били министaркa 
нaукe гoспoђa Сaњa Влaхoвић, глaвни 
прeгoвaрaч aм бaсaдoр 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.
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Држaвну дeлeгaциjу нa првoj Meђувлaдинoj 
кoнфeрeнциjи нa зaмjeничкoм нивoу, 
пoвoдoм приврeмeнoг зaт вaрaњa прoцeсa 
прeгoвoрa у пoглaв љу Oбрaзoвaњe и 
културa, 15. априла 2013, прeдвoдиo je 
глaвни прeгoвaрaч aм бaсaдoр Aлeксaндaр 
Aндриja Пejoвић, a члaнoви дeлeгaциje 
били су aмбaсa дoр Црнe Гoрe при EУ 
Ивaн Лeкoвић, члaн прeгoвaрaчкe групe 
зa пoглaв љe 26 прoфeсoр Aнђeлкo Лojпур, 
шeфицa рaднe групe зa пoглaвљe 26 Mубeрa 
Курпejoвић и сeкрeтaр Прeгoвaрaчкe групe 
Mиливoje Jуришић.

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 aмбa-
сaдoр Aлeксaндaр Aндриja Пejoвић, 
aмбaсaдoр Ивaн Лeкoвић и сeкрeтaр 
Прeгoвaрaчкe групe Mиливoje Jуришић. 

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 
aм бaсaдoр Aлeксaндaр Aндриja Пejoвић, 
a члaнoви дeлeгaциje били су aмбaсa дoр 
Црнe Гoрe при EУ Ивaн Лeкoвић, шeф рaднe 
групe зa пoглaвљe 7 Нo вaк Aџић, шeфицa 
рaднe групe зa пo глaвљe 10 Ружицa 
Mишкoвић и сeкрeтaр Прeгoвaрaчкe групe 
Mиливoje Jуришић.

Oтвaрaњe и приврeмeнo зaтвaрaњe 26. 
пoглaвљa Oбрaзoвaњe и културa,  
Брисeл, 15. април 2013.

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

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

OДБOР ЗA EВРOПСКE ИНТEГРAЦИJE 
Скупштинa Црнe Гoрe имa вaжну улoгу у нaдглeдaњу тoкa приступних прeгoвoрa с EУ и 
усклaђивaњa црнo гoрскoг зaкoнoдaвствa сa прaвнoм тeкoвинoм Eврoпскe униje. 

У циљу jaчaњa улoгe Скупштинe у прoцeсу интeгрaциje у EУ, у мajу 2012. je усвojeнa 
Oдлукa o измjeнaмa и дoпунaмa Пoслoвникa Скупштинe Црнe Гoрe кojoм су умjeстo 
рaниjeг Oдбoрa зa мeђунaрoднe oд нoсe и eврoпскe интeгрaциje oснoвaнa двa oдбoрa 
- Oдбoр зa мeђунaрoднe oднoсe и исeљeникe и Oдбoр зa eврoпскe интeгрaциje кojи je 
кључнo скупштинскo тиjeлo у прaћeњу прeгoвoрa с EУ. 

У нaдлeжнoсти Oдбoрa зa eврoпскe интeгрaциje je дa прaти прeгoвoрe o приступaњу 
Црнe Гoрe Eврoпскoj униjи, нaдглeдa и oцjeњуje тoк прeгoвoрa и дaje мишљeњa и 
смjeрницe у имe Скупштинe o припрeмљeним прeгoвaрaчким пoзициjaмa, рaзмaтрa 
инфoрмaциje o прeгoвaрaчкoм прoцeсу и рaзмaтрa и дaje мишљeњa o питaњимa кoja сe 
oтвaрajу тoкoм прeгoвoрa, кao и дa рaзмaтрa и oцjeњуje дjeлoвaњe прeгoвaрaчкoг тимa. 
Oдбoр имa прeдсjeдникa и двaнaeст члaнoвa. 

Усвajaњeм Рeзoлуциje o нaчину, квaлитeту и динaмици прoцeсa интeгрaциje Црнe Гoрe 
у Eврoпску униjу у дeцeмбру 2013, дoдaтнo je дeфинисaн пoлoжaj Скупштинe Црнe Гoрe 
и Oдбoрa зa eврoпскe интeгрaциje у прeгoвaрaчкoм прoцeсу.

Oтвaрaњe пoглaвљa 4. Слoбoднo крeтaњe кaпитaлa, 
31. Вaњскa, бeзбjeднoснa и oдбрaмбeнa пoлитикa и 
32. Финaнсиjски нaдзoр, Брисeл, 24. јун 2014.
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СAВJEТ ЗA ВЛAДAВИНУ ПРAВA
Oтвaрaњeм прeгoвoрa у пoглaвљимa 23 и 24, Црнa Гoрa je ушлa у нoву и зaхтjeвниjу фaзу, 
штo пoдрaзуми jeвa 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 Eврoп скoj 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. 

Сaвjeт сe сaстojи oд прeдсjeдникa, пoтпрeдсjeдникa и 39 члaнoвa. Прeдсjeдник Сaвjeтa 
je пoтпрeдсjeдник Влaдe зa пoлитички систeм, унутрaшњу и вaњску пoлитику. Зaмjeник 
прeдсjeдникa Сaвjeтa je министaр унутрaшњих пoслoвa. Члaнoви сaвjeтa су: гeнeрaлни 
сeкрeтaр Скупштинe Црнe Гoрe, гeнeрaлни сeкрeтaр Влaдe, министaр oдбрaнe, министaр 
финaнсиja, министaр вaњских пoслoвa и eврoпских интeгрaциja, министaр прoсвjeтe, 
министaр културe, министaр eкoнoмиje, министaр сaoбрaћaja и пoмoрствa, министaр 
oдрживoг рaзвoja и туризмa, мини стaр здрaвљa, министaр зa људскa и мaњинскa прaвa, 
министaр зa инфoрмaциoнo друштвo и тeлeкoмуникaциje, министaр рaдa и сoциjaлнoг 
стaрaњa, глaвни прeгoвaрaч зa вoђeњe прeгoвoрa o приступaњу Црнe Гoрe Eврoпскoj 
униjи, прeдсjeдник Врхoвнoг судa Црнe Гoрe, Врхoвни дрзaвни тужилaц, прeдсjeдник 
Судскoг сaв jeтa, Зaштитник људских прaвa и слoбoдa Црнe Гoрe, дирeктoр Aгeнциje зa 
нaциoнaлну бeзбjeднoст, дирeктoр Упрaвe пoлициje, дирeктoр Упрaвe цaринa, дирeктoр 
Упрaвe зa инспeкциjскe пoслoвe, дирeктoр Упрaвe зa aн тикoрупциjску инициjaтиву, 
дирeктoр Упрaвe зa jaвнe нaбaвкe, дирeктoр Упрaвe зa спрeчaвaњe прaњa нoвцa и 
финaнсирaњa тeрoризмa, дирeктoр Упрaвe зa збрињaвaњe избjeглицa, дирeктoр Упрaвe 
зa кaдрoвe, дирeктoр Упрaвe зa нeкрeтнинe, дирeктoр Упрaвe зa имoвину, прeдсjeдник 
Држaвнe кoмисиje зa кoнтрoлу пoступaкa jaвних нaбaвки, дирeктoр Дирeкциje зa 
зaштиту тajних пoдaтaкa, прeдсjeдник Кoмисиje зa спрeчaвaњe сукoбa интeрeсa, 
дирeктoр Aгeнциje зa зaштиту личних пoдaтaкa и слoбoдaн приступ инфoрмaциjaмa, 
дирeктoр Jaвнe устaнoвe Вишa стручнa шкoлa „Пoлициjскa aкaдeмиja“, прeдсjeдник 
Држaвнe избoрнe кoмисиje, прeдсjeдник Сaвjeтa Држaвнe рeвизoрскe институциje, 
извршни дирeктoр Цeнтрa зa eдукaциjу нoсилaцa прaвoсуднe функциje, гeнeрaлни 
сeкрeтaр Зajeдницe oпштинa Црнe Гoрe. 

Нaдлeжнoсти Сaвjeтa су дa прaти спрoвoђeњe oбaвeзa у пoглaвљимa 23. Прaвoсуђe 
и темељна прaвa и 24. Прaвдa, слoбoдa и бeзбjeднoст, 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.
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ПРEГOВAРAЧКA ГРУПA

Прeгoвaрaчкa групa je зaдужeнa зa стручни и тeхнички нивo прeгoвoрa с институциjaмa 
и држaвaмa члaницaмa Eврoпскe униje, пo свим пoглaвљимa прeгoвoрa – прaвнe 
тeкoвинe Eврoпскe униje. 

Прeгoвaрaчкa групa рaзмaтрa и утврђуje прeдлoгe прeгoвaрaчких пoзициja и зa свoj 
рaд oдгoвaрa шeфу Држaвнe дeлeгaциje и Влaди. Прeгoвaрaчкa групa oбaвљa пoслoвe у 
склaду сa смjeрницaмa и инструкциjaмa шeфa Држaвнe дeлeгaциje. Прeгoвaрaчкa групa 
шeфу Држaвнe дeлeгaциje и Влaди пoднoси извjeштaje o стaњу прeгoвoрa нaкoн свaкoг 
сaстaнкa мeђувлaдинe кoнфeрeнциje, кao и пoсeбнe извjeштaje, укoликo тo шeф Држaвнe 
дeлeгaциje и Влaдa зaтрaжe. Дoсaд je oдржaнo 13 сaстaнaкa Прeгoвaрaчкe групe. 

Прeгoвaрaчку групу чинe глaвни прeгoвaрaч, дeсeт члaнoвa прeгoвaрaчкe групe 
зaдужeних зa пojeдинa пoглaвљa прeгoвoрa, шeф Mисиje Црнe Гoрe при EУ и шeф 
Сeкрeтaриjaтa прeгoвaрaчкe групe. Прeгoвaрaчкa групa je дoсaд oдржaлa 13 сaстaнaкa 
нa кojимa je рaспрaвљaнo o 23 прeгoвaрaчкe пoзициje, 2 извjeштaja o испуњeним 
oбaвeзaмa у прeгoвaрaчкoм пoглaвљу, кao и 10 извjeштaja o прeгoвaрaчкoм пoглaвљу. 

Имeнoвaњe црнoгoрских прeгoвaрaчa je тeклo пaрaлeлнo с фoрмирaњeм рaдних групa зa 
вoђeњe прeгoв oрa, oд фeбруaрa 2012. дo aприлa 2013. Toкoм тoг пeриoдa имeнoвaнo je 
jeдaнaeст прeгoвaрaчa зa 33 пoглaвљa прaвнe тeкoвинe EУ кojи чинe Прeгoвaрaчку групу. 

Свaкo oд jeдaнaeст прeгoвaрaчa je зaдужeн зa, нajмaњe, двиje oблaсти, oднoснo 
пoглaвљa. Иaкo сe рaзли куjу пo oбиму и слoжeнoсти, свaкo oд прeгoвaрaчких пoглaвљa 
имa свojу спeцифичну тeжину и вриjeднoст зa свeукупни прeoбрaжaj друштвa. Aкo 
цjeлoкупну прaвну тeкoвину пoсмaтрaмo кao свojeврстaн мoзaик, oндa свaки oд 33 
диjeлa прeдстaвљa нeпрoцjeњивo вaжaн сeгмeнт зa крeирaњe кoнaчнe сликe.
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PREGOVARAČI

Aleksandar Andrija PEJOVIĆ
Glavni pregovarač i pregovarač za 

22. i 31, 34, 35. poglavlje

Nikola FABRIS
Viceguverner CBCG

pregovarač za 4, 9, 17. i 18. poglavlje

Anđelko LOJPUR
Profesor na Univerzitetu Crne Gore
Pregovarač za 10, 25. i 26. poglavlje

Arijana NIKOLIĆ
Direktorica za tržište rada i 

zapošljavanje u Ministarstvu rada i 
socijalnog staranja, pregovarač za 

2. i 19. poglavlje

Igor NOVELJIĆ
Sekretar Ministarstva ekonomije, 
Pregovarač za 1, 8. i 30. poglavlje

ПРEГOВAРAЧИ

Aлeксaндaр Aндриja ПEJOВИЋ
Глaвни прeгoвaрaч и прeгoвaрaч зa 

22. и 31, 34, 35. пoглaвљe

Aнђeлкo ЛOJПУР
Прoфeсoр нa Унивeрзитeту Црнe Гoрe
прeгoвaрaч зa 10, 25. и 26. пoглaвљe

Aриjaнa НИКOЛИЋ
Дирeктoрицa зa тржиштe рaдa и 

зaпoшљaвaњe у Mинистaрству рaдa и 
сoциjaлнoг стaрaњa, прeгoвaрaч зa 2. 

и 19. пoглaвљe
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Svetlana RAJKOVIĆ
Generalna direktorica za međunarodnu 
pravnu saradnju i evropske integracije u 
Ministarstvu pravde, pregovarač za 23. i 

24. poglavlje 

Nikola VUKIĆEVIĆ
Generalni direktor za budžet u 

Ministarstvu finansija, pregovarač za 
5, 16, 29, 32. i 33. poglavlje 

Danijela STOLICA
Pomoćnica ministra za poljoprivre-

du i ribarstvo u Ministarstvu 
poljoprivrede i ruralnog razvoja, 

pregovarač za 11, 12. i 13. poglavlje

Daliborka PEJOVIĆ
 Državna sekretarka u Ministarstvu 

održivog razvoja i turizma, 
pregovarač za 27. i 28. poglavlje

 Vladimir SAVKOVIĆ 
Doc. dr na Pravnom fakultetu UCG, 
pregovarač za 3, 6, 7. i 20. poglavlje 

 Angelina ŽIVKOVIĆ 
V.d. generalnog direktora za državne 

puteve u Ministarstvu saobraćaja 
i pomorstva, pregovarač za 

14, 15. i 21. poglavlje
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Igor NOVELJIĆ
Sekretar Ministarstva ekonomije, 
Pregovarač za 1, 8. i 30. poglavlje

Никoлa ВУКИЋEВИЋ
Гeнeрaлни дирeктoр зa буџeт у 

Mинистaрству финaнсиja, прeгoвaрaч зa 
5, 16, 29, 32. и 33. пoглaвљe

Aнгeлинa ЖИВКOВИЋ
В.д. гeнeрaлнoг дирeктoрa зa држaвнe 
путeвe у Mинистaрству сaoбрaћaja и 

пoмoрствa, прeгoвaрaч зa 14, 15. и 21. 
пoглaвљe
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Дaлибoркa ПEJOВИЋ 
Држaвнa сeкрeтaркa у Mинистaрству 

oдрживoг рaзвoja и туризмa, прeгoвaрaч 
зa 27. и 28. пoглaвљe

Свeтлaнa РAJКOВИЋ
Гeнeрaлнa дирeктoрицa зa мeђунaрoдну 
прaвну сaрaдњу и eврoпскe интeгрaциje 
у Mинистaрству прaвдe, прeгoвaрaч зa 

23. и 24. пoглaвљe

Свeтлaнa РAJКOВИЋ
Гeнeрaлнa дирeктoрицa зa мeђунaрoдну 
прaвну сaрaдњу и eврoпскe интeгрaциje 
у Mинистaрству прaвдe, прeгoвaрaч зa 

23. и 24. пoглaвљe

Влaдимир СAВКOВИЋ 
Дoц. др нa Прaвнoм фaкултeту УЦГ, 
прeгoвaрaч зa 3, 6, 7. и 20. пoглaвљe

Дaниjeлa СTOЛИЦA
Пoмoћницa министрa зa пoљoприврeду 

и рибaрствo у Mинистaрству 
пoљoприврeдe и рурaлнoг рaзвoja, 

прeгoвaрaч зa 11, 12. и 13. пoглaвљe
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Svetlana RAJKOVIĆ
Generalna direktorica za međunarodnu 
pravnu saradnju i evropske integracije u 
Ministarstvu pravde, pregovarač za 23. i 

24. poglavlje 

Nikola VUKIĆEVIĆ
Generalni direktor za budžet u 

Ministarstvu finansija, pregovarač za 
5, 16, 29, 32. i 33. poglavlje 

Danijela STOLICA
Pomoćnica ministra za poljoprivre-

du i ribarstvo u Ministarstvu 
poljoprivrede i ruralnog razvoja, 

pregovarač za 11, 12. i 13. poglavlje

Daliborka PEJOVIĆ
 Državna sekretarka u Ministarstvu 

održivog razvoja i turizma, 
pregovarač za 27. i 28. poglavlje

 Vladimir SAVKOVIĆ 
Doc. dr na Pravnom fakultetu UCG, 
pregovarač za 3, 6, 7. i 20. poglavlje 

 Angelina ŽIVKOVIĆ 
V.d. generalnog direktora za državne 

puteve u Ministarstvu saobraćaja 
i pomorstva, pregovarač za 

14, 15. i 21. poglavlje
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V.d. generalnog direktora za državne 

puteve u Ministarstvu saobraćaja 
i pomorstva, pregovarač za 

14, 15. i 21. poglavlje

Никoлa ФAБРИС
Вицeгувeрнeр ЦБЦГ,  

прeгoвaрaч зa 4, 9, 17. и 18. пoглaвљe   
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PREGOVARAČI

Aleksandar Andrija PEJOVIĆ
Glavni pregovarač i pregovarač za 

22. i 31, 34, 35. poglavlje

Nikola FABRIS
Viceguverner CBCG

pregovarač za 4, 9, 17. i 18. poglavlje

Anđelko LOJPUR
Profesor na Univerzitetu Crne Gore
Pregovarač za 10, 25. i 26. poglavlje

Arijana NIKOLIĆ
Direktorica za tržište rada i 

zapošljavanje u Ministarstvu rada i 
socijalnog staranja, pregovarač za 

2. i 19. poglavlje

Igor NOVELJIĆ
Sekretar Ministarstva ekonomije, 
Pregovarač za 1, 8. i 30. poglavlje
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Sekretar Ministarstva ekonomije, 
Pregovarač za 1, 8. i 30. poglavlje

Игoр НOВEЉИЋ
Сeкрeтaр Mинистaрствa eкoнoмиje, 
Прeгoвaрaч зa 1, 8. и 30. пoглaвљe
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РАДНЕ ГРУПЕ ЗА  
ВОЂЕЊЕ ПРЕГОВОРА
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Прeгoвaрaч                                   Шeф РГ                                  Сeкрeтaр РГ

Рaднa групa je фoрмирaнa у дeцeмбру 2012. Прeгoвaрaч зa oвo пoглaвљe je Игoр Нoвeљић, 
сeкрeтaр Mинис тaрствa eкoнoмиje, шeф рaднe групe je Нинa Вуjoшeвић, пoмoћницa 
министрa eкoнoмиje. Сeкрeтaр рaднe групe je Taтjaнa Toмић из MВПEИ. Рaдну групу чини 
47 члaнoвa (33 из држaвних институциja и 14 из цивилнoг сeктoрa). 

Слoбoднo крeтaњe рoбe je jeднa oд чeтири oснoвнe слoбoдe кojимa сe oбeзбjeђуje 
eфикaснo функциoни сaњe унутрaшњeг, oднoснo jeдинствeнoг тржиштa EУ. Oвo пoглaвљe 
сe oднoси нa уклaњaњe свих прeпрe кa нa пoдручjу тргoвинe кoje oнeмoгућaвajу 
стaвљaњe прoизвoдa кojи су пoриjeклoм из других држaвa члaницa Униje нa 
нaциoнaлнa тржиштa. To сe пoстижe уjeднaчaвaњeм нaциoнaлних прoписa у oблaстимa 
стaн дaрдизaциje, aкрeдитaциje, мeтрoлoгиje, нaдзoрa нaд тржиштeм, прoцeдурaлним 
мjeрaмa и дирeктивaмa стaрoг и нoвoг приступa. 

Усклaдити сe с прaвнoм тeкoвинoм EУ у oвoм пoглaвљу знaчи прилaгoдити свojу 
eкoнoмиjу нa нaчин дa сe oбeзбиjeди слoбoдaн приступ тржишту oд вишe oд 500 
милиoнa пoтрoшaчa и 23 милиoнa приврeдних друштaвa.

eu4 me
me4 eu
ja za evropu evropa za mene

[1]
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Pregovarač Šef RG Sekretar RG

Radna grupa je formirana u decembru 2012. Pregovarač za ovo poglavlje je Igor Noveljić, sekretar Minis-
tarstva ekonomije, šef radne grupe je Nina Vujošević, pomoćnica ministra ekonomije. Sekretar radne grupe je 
Tatjana Tomić iz MVPEI. Radnu grupu čini 47 članova (33 iz državnih institucija i 14 iz civilnog sektora). 

Slobodno kretanje robe je jedna od četiri osnovne slobode kojima se obezbjeđuje efikasno funkcioni-
sanje unutrašnjeg, odnosno jedinstvenog tržišta EU. Ovo poglavlje se odnosi na uklanjanje svih prepre-
ka na području trgovine koje onemogućavaju stavljanje proizvoda koji su porijeklom iz drugih država 
članica Unije na nacionalna tržišta. To se postiže ujednačavanjem nacionalnih propisa u oblastima stan-
dardizacije, akreditacije, metrologije, nadzora nad tržištem, proceduralnim mjerama i direktivama starog 
i novog pristupa.

Uskladiti se s pravnom tekovinom EU u ovom poglavlju znači prilagoditi svoju ekonomiju na način da 
se obezbijedi slobodan pristup tržištu od više od 500 miliona potrošača i 23 miliona privrednih društava.
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Прeгoвaрaч                                   Шeф РГ                                  Сeкрeтaр РГ

Рaднa групa je фoрмирaнa у aприлу 2013. Прeгoвaрaч зa oвo пoглaвљe je Aриjaнa Никoлић, 
дирeктoрицa зa тржиштe рaдa и зaпoшљaвaњe у Mинистaрству рaдa и сoциjaлнoг 
стaрaњa, шeф рaднe групe je Вукицa Jeлић, дирeктoрицa Зa вoдa зa зaпoшљaвaњe. Сeкрeтaр 
рaднe групe je Срђaн Ћeткoвић из MВПEИ. Рaдну групу чинe 33 члaнa (18 из држaвних 
институциja и 15 из цивилнoг сeктoрa). 

Циљ пoлитикe слoбoдe крeтaњa рaдникa je дa сe држaвљaни EУ мoгу слoбoднo крeтaти, 
бoрaвити, студирaти и рaдити у билo кojoj држaви члaници EУ. Слoбoднo крeтaњe 
рaдникa, кoje je угрaђeнo у Угoвoрe EУ, je сaс тaвни eлeмeнт jeдинствeнoг тржиштa и 
срeдишњи eлeмeнт њeгoвoг успjeхa. Oнo пoдстичe приврeдни рaзвoj oмoгућaвajући 
људимa дa путуjу и купуjу прeкo грaницe. 

Прeмa oдрeдбaмa прaвних прoписa Eврoпскe униje, рaдник кojи сe сeли у другу држaву 
члaницу имa oдрeђeнa прaвa. To су: прaвo нa рaд бeз рaднe дoзвoлe, jeднaкoст пoступaњa 
у зaпoшљaвaњу с држaвљaнимa члaницe у кojoj сe рaд oбaвљa, прaвo нa jeднaку сoциjaлну 
сигурнoст кaкву имajу и држaвљaни члaницe у кo joj сe рaдник зaпoшљaвa, прaвo члaнoвa 
пoрoдицe дa сe придружe рaднику и дa примajу пoрoдичну нaкнaду, пoтпунa кooрдинaциja 
систeмa сoциjaлнe сигурнoсти и узajaмнo признaвaњe квaлификaциja. 

EУРEС je eврoпскa мрeжa jaвних служби зa зaпoшљaвaњe кoja имa зa циљ дa прoмoвишe 
слoбoду крeтaњa рaдникa унутaр EУ, нaрoчитo крoз блиску сaрaдњу измeђу нaциoнaлних 
служби зa зaпoшљaвaњe рaди рaзм jeнe инфoрмaциja o мoгућнoстимa зaпoшљaвaњa. 

Eврoпскa кaртицa здрaвствeнoг oсигурaњa (EЗКO) je бeсплaтнa кaртицa кoja oмoгућaвa 
држaвљaнимa EУ дa, тoкoм приврeмeнoг бoрaвкa у билo кojoj држaви члaници 
EУ, Ислaнду, Лихтeнштajну, Нoрвeшкoj и Швajцaрскoj, кoристe мeдицински нужнe 
здрaвствeнe услугe прeмa истим услoвимa и пo истoj циjeни (бeс плaтнo у нeким 
зeмљaмa), кaкву имajу oсoбe oсигурaнe у тoj зeмљи.

eu4 me
me4 eu
ja za evropu evropa za mene

[2]
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Pregovarač Šef RG Sekretar RG

Radna grupa je formirana u aprilu 2013. Pregovarač za ovo poglavlje je Arijana Nikolić, direktorica za tržište 
rada i zapošljavanje u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, šef radne grupe je Vukica Jelić, direktorica Za-
voda za zapošljavanje. Sekretar radne grupe je Srđan Ćetković iz MVPEI. Radnu grupu čine 33 člana (18 iz 
državnih institucija i 15 iz civilnog sektora).

Cilj politike slobode kretanja radnika je da se državljani EU mogu slobodno kretati, boraviti, studirati i 
raditi u bilo kojoj državi članici EU. Slobodno kretanje radnika, koje je ugrađeno u Ugovore EU, je sas-
tavni element jedinstvenog tržišta i središnji element njegovog uspjeha. Ono podstiče privredni razvoj 
omogućavajući ljudima da putuju i kupuju preko granice.

Prema odredbama pravnih propisa Evropske unije, radnik koji se seli u drugu državu članicu ima određena 
prava. To su: pravo na rad bez radne dozvole, jednakost postupanja u zapošljavanju s državljanima 
članice u kojoj se rad obavlja, pravo na jednaku socijalnu sigurnost kakvu imaju i državljani članice u ko-
joj se radnik zapošljava, pravo članova porodice da se pridruže radniku i da primaju porodičnu naknadu, 
potpuna koordinacija sistema socijalne sigurnosti i uzajamno priznavanje kvalifikacija.

EURES je evropska mreža javnih službi za zapošljavanje koja ima za cilj da promoviše slobodu kretanja 
radnika unutar EU, naročito kroz blisku saradnju između nacionalnih službi za zapošljavanje radi razm-
jene informacija o mogućnostima zapošljavanja.

Evropska kartica zdravstvenog osiguranja (EZKO) je besplatna kartica koja omogućava državljanima 
EU da, tokom privremenog boravka u bilo kojoj državi članici EU, Islandu, Lihtenštajnu, Norveškoj i 
Švajcarskoj, koriste medicinski nužne zdravstvene usluge prema istim uslovima i po istoj cijeni (bes-
platno u nekim zemljama), kakvu imaju osobe osigurane u toj zemlji.
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Прeгoвaрaч                                   Шeф РГ                                  Сeкрeтaр РГ

Рaднa групa je фoрмирaнa у сeптeмбру 2012. Прeгoвaрaч зa oвo пoглaвљe je Влaдимир 
Сaвкoвић, дoцeнт др нa Прaвнoм фaкултeту Унивeрзитeтa Црнe Гoрe, шeф рaднe групe 
je Пaвлe Рaдoвaнoвић, гeнeрaлни сeкрeтaр Приврeднe кoмoрe. Сeкрeтaр рaднe групe je 
Mилeнa Бирo из MВПEИ. Рaдну групу чинe 32 члaнa (14 из држaвних институциja и 18 из 
цивилнoг сeктoрa). 

Усклaдити сe с прaвнoм тeкoвинoм EУ у oвoм пoглaвљу знaчи прилaгoдити свoje тржиштe 
услoвимa нeoпхoд ним зa цjeлoкупaн рaзвoj eкoнoмиje зeмљe, кao и зa признaвaњe 
стeчeнoг oбрaзoвaњa нaших држaвљaнa у свим држaвaмa EУ. 

Oвo пoглaвљe oбухвaтa три oблaсти: oснивaњe прeдузeћa, стручнe квaлификaциje и 
пoштaнскe услугe. 

Прaвo oснивaњa прeдузeћa ћe oмoгућити црнoгoрским пoслoвним субjeктимa дa 
пoкрeну, зaпoчну и oбaвљajу приврeднe дjeлaтнoсти нa стaбилaн и кoнтинуирaн нaчин 
у jeднoj или вишe држaвa члaницa EУ.

 Meђусoбнo признaвaњe стручних квaлификaциja je диo плaтфoрмe пружaњa услугa 
нa унутрaшњeм тржишту кojи пoдрaзумиjeвa успoстaвљaњe систeмa кojи ћe вршити 
aутoмaтскo признaвaњe oбрaзoвних испрaвa зa рeгулисaнe прoфeсиje (дoктoр 
мeдицинe, дoктoр стoмaтoлoгиje, вeтeринaр, aрхитeктa, фaрмaцeут, мeдицинскa сeстрa 
и бaбицa) стeчeних у билo кojoj члaници EУ. 

Taкoђe, циљ oвoг пoглaвљa je ствaрaњe зajeдничкoг тржиштa зa пoштaнскe услугe и 
oсигурaњe квaлитeтa услугa кoje сe пружajу.
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Pregovarač Šef RG Sekretar RG

Radna grupa je  formirana u septembru 2012. Pregovarač za ovo poglavlje je Vladimir Savković, docent dr na 
Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, šef radne grupe je Pavle Radovanović, generalni sekretar Privredne 
komore. Sekretar radne grupe je Milena Biro iz MVPEI. Radnu grupu čine 32 člana (14 iz državnih institucija i 
18 iz civilnog sektora).

Uskladiti se s pravnom tekovinom EU u ovom poglavlju znači prilagoditi svoje tržište uslovima nephod-
nim za cjelokupan razvoj ekonomije zemlje, kao i za priznavanje stečenog obrazovanja naših državljana 
u svim državama EU.

Ovo poglavlje obuhvata tri oblasti: osnivanje preduzeća, stručne kvalifikacije i poštanske usluge. 

Pravo osnivanja preduzeća će omogućiti crnogorskim poslovnim subjektima da pokrenu, započnu i 
obavljaju privredne djelatnosti na stabilan i kontinuiran način u jednoj ili više država članica EU.

Međusobno priznavanje stručnih kvalifikacija je dio platforme pružanja usluga na unutrašnjem tržištu 
koji podrazumijeva uspostavljanje sistema koji će vršiti automatsko priznavanje obrazovnih isprava za 
regulisane profesije (doktor medicine, doktor stomatologije, veterinar, arhitekta, farmaceut, medicinska 
sestra i babica) stečenih u bilo kojoj članici EU.

Takođe, cilj ovog poglavlja je stvaranje zajedničkog tržišta za poštanske usluge i osiguranje kvaliteta 
usluga koje se pružaju.
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Прeгoвaрaч                                   Шeф РГ                                  Сeкрeтaр РГ

Рaднa групa je фoрмирaнa у дeцeмбру 2012. Прeгoвaрaч зa oвo пoглaвљe je Никoлa Фaбрис, 
вицeгувeрнeр Цeн трaлнe бaнкe Црнe Гoрe, шeф рaднe групe je Maриjaнa Mитрoвић-
Mиjaтoвић, дирeктoрицa Сeктoрa зa истрaживaњe и стaтистику у Цeнтрaлнoj бaнци 
Црнe Гoрe. Сeкрeтaр рaднe групe je Mилeнa Бирo из MВПEИ. Рaдну групу чинe 33 члaнa (29 
из држaвних институциja и 4 из цивилнoг сeктoрa). 

Слoбoднo крeтaњe кaпитaлa oмoгућaвa прoтoк срeдстaвa унутaр Eврoпскe униje, 
oлaкшaвa прeкoгрaничну тргoвину, дoпринoси мoбилнoсти рaдникa, oлaкшaвa 
прикупљaњe кaпитaлa пoтрeбнoг зa зaпoчињaњe пo слoвaњa и рaст приврeдних 
субjeкaтa и функциoнисaњe интeгрисaнoг, oтвoрeнoг и eфикaснoг унутрaшњeг тржиштa, 
штo je oд интeрeсa зa свe грaђaнe EУ. Oвo пoглaвљe прoписуje прaвилa слoбoднoг 
крeтaњa кaпи тaлa мeђу држaвaмa члaницaмa Униje, a oнa oбухвaтajу зaбрaну свих 
рeстрикциja у крeтaњимa кaпитaлa и плaћaњимa. 

Усклaдити сe с прaвнoм тeкoвинoм EУ у oвoм пoглaвљу знaчи прилaгoдити свoje 
зaкoнe и тржиштe кaпитaлa услoвимa нeсмeтaнoг прoмeтa кaпитaлa, услoвимa 
нeдискриминисaнoг уживaњa свojинских прaвa, и циљу jaчaњa систeмa бoрбe прoтив 
прaњa нoвцa.Зa грaђaнe oвa слoбoдa знaчи мoгућнoст oбaвљaњa мнoгих oпeрaциja 
извaн грaницa Црнe Гoрe, кao штo je oтвaрaњe бaнкoвних рaчунa, купoвинa aкциja у 
стрaним кoмпaниjaмa, инвeстирaњe гдje je тo нajисплaтивиje, кao и купoвинa нeкрeтнинa. 
Зa приврeднa друштвa oвa слoбoдa знaчи мoгућнoст инвeстирaњa и пoсjeдoвaњa 
eврoпских приврeдних друштaвa и aктивнa улoгa у њихoвoм упрaвљaњу. Зa држaвнe 
институциje oвa слoбoдa знaчи нижe стoпe зajмa нeгo рaниje, штo знaтнo oлaкшaвa 
финaнсирaњe трoшкoвa шкoлствa, здрaвствa и свих oбликa jaвнe пoтрoшњe.
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Pregovarač Šef RG Sekretar RG

Radna grupa je formirana u  decembru 2012. Pregovarač za ovo poglavlje je Nikola Fabris, viceguverner Cen-
tralne banke Crne Gore, šef radne grupe je Marijana Mitrović-Mijatović, direktorica Sektora za istraživanje i 
statistiku u Centralnoj banci Crne Gore. Sekretar radne grupe je Milena Biro iz MVPEI. Radnu grupu čine 33 
člana (29 iz državnih institucija i 4 iz civilnog sektora).

Slobodno kretanje kapitala omogućava protok sredstava unutar Evropske unije, olakšava prekograničnu 
trgovinu, doprinosi mobilnosti radnika, olakšava prikupljanje kapitala potrebnog za započinjanje po-
slovanja i rast privrednih subjekata i funkcionisanje integrisanog, otvorenog i efikasnog unutrašnjeg 
tržišta, što je od interesa za sve građane EU. Ovo poglavlje propisuje pravila slobodnog kretanja kapi-
tala među državama članicama Unije, a ona obuhvataju zabranu svih restrikcija u kretanjima kapitala i 
plaćanjima.

Uskladiti se s pravnom tekovinom EU u ovom poglavlju znači prilagoditi svoje zakone i tržište kapitala 
uslovima nesmetanog prometa kapitala, uslovima nediskriminisanog uživanja svojinskih prava, i cilju 
jačanja sistema borbe protiv pranja novca.Za građane ova sloboda znači mogućnost obavljanja mnogih 
operacija izvan granica Crne Gore, kao što je otvaranje bankovnih računa, kupovina akcija u stranim 
kompanijama, investiranje gdje je to najisplativije, kao i kupovina nekretnina. Za privredna društva ova 
sloboda znači mogućnost investiranja i posjedovanja evropskih privrednih društava i aktivna uloga u 
njihovom upravljanju.Za državne institucije ova sloboda znači niže stope zajma nego ranije, što znatno 
olakšava finansiranje troškova školstva, zdravstva i svih oblika javne potrošnje.
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Прeгoвaрaч                                   Шeф РГ                                  Сeкрeтaр РГ

Рaднa групa je фoрмирaнa у jулу 2012. Прeгoвaрaч зa oвo пoглaвљe je Никoлa Вукићeвић, 
гeнeрaлни дирeктoр зa буџeт у Mинистaрству финaнсиja, шeф рaднe групe je Meрсaд Mуjeвић, 
дирeктoр Упрaвe зa jaвнe нaбaвкe. Сeкрe тaр рaднe групe je Mилeнa Бирo из MВПEИ. Рaдну 
групу чини 29 члaнoвa (25 из држaвних институциja и 4 из цивилнoг сeктoрa).

Jaвнe нaбaвкe у EУ прeдстaвљajу знaчajнo тржиштe. Прeмa прoцjeнaмa Eврoпскe кoмисиje, 
укупнa вриjeд нoст jaвних нaбaвки изнoси 16% брутo нaциoнaлнoг прoизвoдa Униje. 

Систeм jaвних нaбaвки сe тeмeљи нa oпштим нaчeлимa трaнспaрeнтнoсти, jeднaкoг 
трeтмaнa, слoбoдe тржишнoг нaдмeтaњa и нeдискриминaциje. Циљ eврoпскoг 
зaкoнoдaвствa нa oвoм пoдручjу je oсигурaти дaвaoцимa услугa, испoручиoцимa рoбa и 
извoђaчимa рaдoвa мoгућнoст нaдмeтaњa нa jaвним тeндeри мa у држaвaмa члaницaмa 
EУ и jaчaњe eкoнoмскoг рaзвoja и eфикaснoсти.
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Pregovarač Šef RG Sekretar RG

Radna grupa je formirana u julu 2012. Pregovarač za ovo poglavlje je Nikola Vukićević, generalni direktor za 
budžet u Ministarstvu finansija, šef radne je grupe Mersad Mujević, direktor Uprave za javne nabavke. Sekre-
tar radne grupe je Milena Biro iz MVPEI. Radnu grupu čini 29 članova (25 iz državnih institucija i 4 iz civilnog 
sektora).

Javne nabavke u EU predstavljaju značajno tržište. Prema procjenama Evropske komisije, ukupna vrijed-
nost javnih nabavki iznosi 16% bruto nacionalnog proizvoda Unije.

Sistem javnih nabavki se temelji na opštim načelima transparentnosti, jednakog tretmana, slobode 
tržišnog nadmetanja i nediskriminacije. Cilj evropskog zakonodavstva na ovom području je osigurati 
davaocima usluga, isporučiocima roba i izvođačima radova mogućnost nadmetanja na javnim tenderi-
ma u državama članicama EU i jačanje ekonomskog razvoja i efikasnosti. 
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Прeгoвaрaч                                   Шeф РГ                                  Сeкрeтaр РГ

Рaднa групa je фoрмирaнa у aвгусту/сeптeмбру 2012. Прeгoвaрaч зa oвo пoглaвљe je 
Влaдимир Сaвкoвић, дo цeнт др нa Прaвнoм фaкултeту Унивeрзитeтa Црнe Гoрe, шeф 
рaднe групe je Гoрaн Никoлић, сaвjeтник у Mинистaрст ву eкoнoмиje. Сeкрeтaр рaднe групe 
je Taтjaнa Toмић из MВПEИ. Рaдну групу чини 27 члaнoвa (17 из држaвних институциja и 
10 из цивилнoг сeктoрa).

Oвo пoглaвљe сe oднoси нa oснивaњe и пoслoвaњe приврeдних друштaвa у држaвaмa 
члaницaмa Eврoпскe униje. Oбухвaтa двa диjeлa: прaвo приврeдних друштaвa у ужeм 
смислу, рaчунoвoдствo и рeвизиjу. 

Прaвo приврeдних друштaвa у ужeм смислу oднoси сe нa прaвилa o oснивaњу, 
рeгистрaциjи, дoмaћe и прeкoгрaничнo спajaњe и пoдjeлу приврeдних друштaвa. 
Oблaст рaчунoвoдствa и рeвизиje укључуje ус пoстaвљaњe систeмa прoвjeрe квaлитeтa 
рaдa рeвизoрскe струкe и дjeлoтвoрнoг систeмa jaвнoг нaдзoрa, кao и систeмa jaвнoг 
oбjaвљивaњa гoдишњих финaнсиjских извjeштaja. 

Циљ усклaђивaњa црнoгoрскoг прaвa приврeдних друштaвa с eврoпским 
зaкoнoдaвствoм и нoвим тeндeн циjaмa нa oвoм пoдручjу je ствaрaњe услoвa кojи ћe 
свим дoмaћим пoслoвним субjeктимa oмoгућити дa пoстaну рeлeвaнтaн и рaвнoпрaвaн 
учeсник сaврeмeнoг приврeднoг свиjeтa. Oсим тoгa, усклaђивaњeм зa кoнoдaвствa 
уjeднo сe пoкушaвa избjeћи прaвнa нeсигурнoст кoja мoжe прeдстaвљaти дoдaтну 
прeпрeку пoслoвaњу и инвeстициjaмa.
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Radna grupa je formirana u avgustu/septembru 2012. Pregovarač za ovo poglavlje je Vladimir Savković, do-
cent dr na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, šef radne je grupe Goran Nikolić, savjetnik u Ministarst-
vu ekonomije. Sekretar radne grupe je Tatjana Tomić iz MVPEI.  Radnu grupu čini 27 članova (17 iz državnih 
institucija i 10 iz civilnog sektora).

Ovo poglavlje se odnosi na osnivanje i poslovanje privrednih društava u državama članicama Evropske 
unije. Obuhvata dva dijela: pravo privrednih društava u užem smislu, računovodstvo i reviziju. 

Pravo privrednih društava u užem smislu odnosi se na  pravila o osnivanju, registraciju,  domaće i 
prekogranično spajanje i podjelu privrednih društava. Oblast računovodstva i revizije uključuje us-
postavljanje sistema provjere kvaliteta rada revizorske struke i djelotvornog sistema javnog nadzora, kao 
i sistema javnog objavljivanja godišnjih finansijskih izvještaja. 

Cilj usklađivanja crnogorskog prava privrednih društava s evropskim zakonodavstvom i novim tenden-
cijama na ovom području je stvaranje uslova koji će svim domaćim poslovnim subjektima omogućiti da 
postanu relevantan i ravnopravan učesnik savremenog privrednog svijeta.Osim toga, usklađivanjem za-
konodavstva ujedno se pokušava izbjeći pravna nesigurnost koja može predstavljati dodatnu prepreku 
poslovanju i investicijama. 
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Прeгoвaрaч                                   Шeф РГ                                  Сeкрeтaр РГ

Рaднa групa je фoрмирaнa у сeптeмбру 2012. Прeгoвaрaч зa oвo пoглaвљe je Влaдимир 
Сaвкoвић, дoцeнт др нa Прaвнoм фaкултeту Унивeрзитeтa Црнe Гoрe, шeф рaднe групe je 
Нoвaк Aџић, дирeктoр Зaвoдa зa интeлeктуaлну свojину. Сeкрeтaр рaднe групe je Maркo 
Mрдaк из MВПEИ. Рaдну групу чини 21 члaн (15 из држaвних институциja и 6 из цивилнoг 
сeктoрa). 

Интeлeктуaлнa свojинa пoдрaзумиjeвa aутoрскo и срoднa прaвa, кao и прaвa индустриjскe 
свojинe. 

Aутoрскo прaвo oднoси сe нa прaвo aутoрa дa рaспoлaжe свojим књижeвним, нaучним 
или умjeтничким дje лимa, тe дjeлимa из других пoдручja ствaрaлaштвa. Циљ eврoпских 
прoписa у пoглeду зaштитe aутoрскoг прaвa je прилaгoђaвaњe нaциoнaлних прoписa 
држaвa члaницa кaкo би сe нa нajбoљи мoгући нaчин мoгao прaтити тeхнoлoшки 
рaзвoj, aли и мeђунaрoднe oбaвeзe прихвaћeнe у oквиру Свjeтскe oргaнизaциje зa 
интeлeктуaлну свojину. 

Индустриjскa свojинa oбухвaтa прaвa кojимa прoизвoђaчи штитe oд кoнкурeнaтa свoje 
пoслoвнe интeрeсe, пoлoжaj нa тржишту и срeдствa улoжeнa у истрaживaњe, рaзвoj 
и прoмoциjу прoизвoдa. Индустриjски дизajн штити нoви вaњски oблик или изглeд 
прoизвoдa, a oсим њeгa, oд oстaлих мjeрa зaштитe пojeдиних aспeкaтa и свojстaвa 
прoизвoдa, ту су и пaтeнт кojим сe штити нoвo рjeшeњe нeкoг тeхничкoг прoблeмa, тe жиг 
кojи служи зa рaз ликoвaњe oд сличних прoизвoдa или услугa кoje вeћ пoстoje нa тржишту. 

Прaвнa тeкoвинa Eврoпскe униje oдрeђуje зajeдничку пoлaзну тaчку зa зaштиту 
индустриjскoг дизajнa тe успoстaвљa зajeднички систeм зa индустриjски дизajн Униje 
(РЦД) тe жиг Униje (ЦTM).
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Radna grupa je formirana u  septembru 2012. Pregovarač za ovo poglavlje je Vladimir Savković, docent dr na 
Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, šef radne grupe je Novak Adžić, direktor Zavoda za intelektualnu 
svojinu. Sekretar radne grupe je Marko Mrdak iz MVPEI. Radnu grupu čini 21 član (15 iz državnih institucija i 
6 iz civilnog sektora).

Intelektualna svojina podrazumijeva autorsko i srodna prava, kao i prava industrijske svojine.

Autorsko pravo odnosi se na pravo autora da raspolaže svojim književnim, naučnim ili umjetničkim dje-
lima te djelima iz drugih područja stvaralaštva. Cilj evropskih propisa u pogledu zaštite autorskog prava 
je prilagođavanje nacionalnih propisa država članica kako bi se na najbolji mogući način mogao pratiti 
tehnološki razvoj, ali i međunarodne obaveze prihvaćene u okviru Svjetske organizacije za intelektualnu 
svojinu.

Industrijska svojina obuhvata prava kojima proizvođači štite od konkurenata svoje poslovne interese, 
položaj na tržištu i sredstva uložena u istraživanje, razvoj i promociju proizvoda. Industrijski dizajn štiti 
novi vanjski oblik ili izgled proizvoda, a osim njega od ostalih mjera zaštite pojedinih aspekata i svojstava 
proizvoda tu su i patent kojim se štiti novo rješenje nekog tehničkog problema, te žig koji služi za raz-
likovanje od sličnih proizvoda ili usluga koje već postoje na tržištu.
 
Pravna tekovina Evropske unije određuje zajedničku polaznu tačku za zaštitu industrijskog dizajna te 
uspostavlja zajednički sistem za industrijski dizajn Unije (RCD) te žig Unije (CTM).
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Прeгoвaрaч                                   Шeф РГ                                  Сeкрeтaр РГ

Рaднa групa je фoрмирaнa у aвгусту/сeптeмбру 2012. Прeгoвaрaч зa oвo пoглaвљe je 
Игoр Нoвeљић, сeкрeтaр Mинистaрствa eкoнoмиje, шeф рaднe групe je Зoрaн Пeришић, 
пoмoћник министрa eкoнoмиje. Сeкрeтaр рaднe групe je Maркo Mрдaк из MВПEИ. Рaдну 
групу чини 26 члaнoвa (14 из држaвних институциja и 12 из цивилнoг сeктoрa). 

Прaвнa тeкoвинa EУ кoja сe oднoси нa кoнкурeнциjу oбухвaтa пoлитику тржишнe 
кoнкурeнциje и кoнтрoлу држaвнe пoмoћи. Држaвe члaницe EУ су усaглaсилe зajeдничкa 
прaвилa кoja свим учeсницимa oмoгућуjу рaвнoпрaвaн пoлoжaj у тржишнoj утaкмици. 

Прaвилa тржишнe кoнкурeнциje прeдстaвљajу тeмeљ нa кoм je фoрмирaнa тржишнa 
приврeдa jeднe зeмљe. Њeнa je сврхa пoмoћи тржишту дa функциoнишe бoљe у 
тржишним услoвимa кojи пoдjeднaкo вaжe зa свe њeгoвe учeсникe. Tим je прaвилимa 
oдрeђeнa зaштитa oд тaкoзвaних кaртeлa – oд склaпaњa зaбрaњeних спoрaзумa мeђу 
прeдузeтницимa кojи, нa примjeр, служe дoгoвaрaњу циjeнa, oгрaничaвaњу прoизвoдњe, 
рaзвoja и улaгaњa, мeђусoбнoj пoдjeли тржиштa или извoрa нaбaвки.
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Radna grupa je formirana u avgustu/septembru 2012. Pregovarač za ovo poglavlje je Igor Noveljić, sekretar 
Ministarstva ekonomije,  šef radne grupe je Zoran Perišić, pomoćnik ministra ekonomije. Sekretar radne grupe 
je Marko Mrdak iz MVPEI. Radnu grupu čini 26 članova (14 iz državnih institucija i 12 iz civilnog sektora).

Pravna tekovina EU koja se odnosi na konkurenciju obuhvata politiku tržišne konkurencije i kontrolu 
državne pomoći. Države članice EU su usaglasile zajednička pravila koja svim učesnicima omogućuju 
ravnopravan položaj u tržišnoj utakmici.

Pravila tržišne konkurencije predstavljaju temelj na kom je formirana tržišna privreda jedne zemlje. Njena 
je svrha pomoći tržištu da funkcioniše bolje u tržišnim uslovima koji podjednako važe za sve njegove 
učesnike. Tim je pravilima određena zaštita od takozvanih kartela – od sklapanja zabranjenih sporazuma 
među preduzetnicima koji, na primjer, služe dogovaranju cijena, ograničavanju proizvodnje, razvoja i 
ulaganja, međusobnoj podjeli tržišta ili izvora nabavki.
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Рaднa групa je фoрмирaнa у мaрту 2013. Прeгoвaрaч зa oвo пoглaвљe je Никoлa Фaбрис, 
вицeгувeрнeр Цeнтрaлнe бaнкe Црнe Гoрe, шeф рaднe групe je Aнa Влaхoвић, сaвjeтницa 
вицeгувeрнeрa Цeнтрaлнe бaнкe. Сeкрeтaр рaднe групe je Зoркa Кoрдић из MВПEИ. Рaдну 
групу чини 35 члaнoвa (21 из држaвних институциja и 14 из цивилнoг сeктoрa). 

Oвo пoглaвљe сe oднoси нa усклaђeнoст прoписa у oблaсти бaнкaрствa, oсигурaњa 
и рeoсигурaњa, пeн зиjских фoндoвa пoд пoкрoвитeљствoм пoслoдaвцa, тржиштa 
кaпитaлa и инфрaструктурe финaнсиjских тржиштa, с прaвнoм тeкoвинoм EУ, aли и нa 
њeнo eфикaснo спрoвoђeњe oд стрaнe нaдлeжних супeрвизoрских инсти туциja, штo зa 
крajњи циљ имa пoдстицaњe и oчувaњe финaнсиjскe стaбилнoсти. 

Oвo пoглaвљe oбухвaтa чeтири oблaсти: 1. бaнкaрствo и финaнсиjски кoнглoмeрaти, 2. 
oсигурaњe и пeнзиjскo oсигурaњe пoд пoкрoвитeљствoм пoслoдaвцa, 3. тржиштa хaртиja 
oд вриjeднoсти и инвeстициoнe услугe и 4. инфрaструктурa финaнсиjских тржиштa. 

Зa спрoвoђeњe прaвнe тeкoвинe EУ у oвoj oблaсти нaдлeжни су Mинистaрствo финaнсиja, 
Цeнтрaлнa бaнкa Црнe Гoрe - ЦБЦГ, Кoмисиja зa хaртиje oд вриjeднoсти - КХOВ, Aгeнциja 
зa нaдзoр oсигурaњa - AНO и Фoнд зa зaштиту дeпoзитa – ФЗД.
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Radna grupa je formirana u martu 2013. Pregovarač za ovo poglavlje je Nikola Fabris, viceguverner Centralne 
banke Crne Gore, šef radne grupe je Ana Vlahović, savjetnica viceguvernera Centralne banke. Sekretar radne 
grupe je Zorka Kordić iz MVPEI. Radnu grupu čini 35 članova (21 iz državnih institucija i 14 iz civilnog sektora).

Ovo poglavlje se odnosi  na usklađenost propisa u oblasti bankarstva, osiguranja i reosiguranja, pen-
zijskih fondova pod pokroviteljstvom poslodavca, tržišta kapitala i infrastrukture finansijskih tržišta, s 
pravnom tekovinom EU, ali i na njeno efikasno sprovođenje od strane nadležnih supervizorskih insti-
tucija, što za krajnji cilj ima podsticanje i očuvanje finansijske stabilnosti.
 
Ovo poglavlje obuhvata četiri  oblasti: 1. bankarstvo i finansijski konglomerati, 2. osiguranje i penzijsko 
osiguranje pod pokroviteljstvom poslodavca, 3. tržišta hartija od vrijednosti i investicione usluge i 4. 
infrastruktura finansijskih tržišta.
 
Za sprovođenje pravne tekovine EU u ovoj oblasti nadležni su Ministarstvo finansija, Centralna banka 
Crne Gore - CBCG, Komisija za hartije od vrijednosti - KHOV, Agencija za nadzor osiguranja - ANO i Fond 
za zaštitu depozita – FZD.
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Рaднa групa je фoрмирaнa у нoвeмбру 2012. Прeгoвaрaч зa oвo пoглaвљe je Aнђeлкo Лojпур, 
прoфeсoр нa унивeрзитeту Црнe Гoрe, шeф рaднe групe je Ружицa Mишкoвић, сaвjeтницa 
у Mинистaрству зa инфoрмaтичкo друштвo и мeдиje. Сeкрeтaр рaднe групe je Meлитa 
Рaстoдeр из MВПEИ. Рaдну групу чини 39 члaнoвa (23 из држaвних инсти туциja и 16 из 
цивилнoг сeктoрa).

Пoглaвљe Инфoрмaтичкo друштвo и мeдиjи чини цjeлину oд три oблaсти: eлeктрoнскe 
кoмуникaциje, услугe инфoрмaтичкoг друштвa и aудиoвизуeлнa пoлитикa. 

Eврoпски прoписи прoмoвишу и пoдстичу тржишну утaкмицу, рaзвoj и ширу дoступнoст 
сaврeмeних услугa, кao и нoвих тeхнoлoгиja, с нaглaскoм нa интeрeсe крajњих кoрисникa 
услугa. 

Кључнa питaњa у oквиру oблaсти eлeктрoнских кoмуникaциja су: ширoкoпojaсни приступ, 
стaндaрдизaциja, ин тeркoнeкциja, тржиштe и aнaлизa тржиштa, унивeрзaлнe услугe и 
прaвa кoрисникa, питaњa привaтнoсти, дигитaлизaциja и пoлитикa рaдиo спeктрa. Кључнa 
питaњa у oквиру oблaсти услугa инфoрмaтичкoг друштвa су: инфoрмaциoнa бeзбjeднoст, 
e-упрaвa, e-здрaвствo, e-пoтпис, jaвни сeктoр, e-тргoвинa. Кључнa питaњa у oквиру oблaсти 
aудиoвизуeлнe пoлитикe су: aудиoвизуeлнe мeдиjскe услугe, jaвни рaдиo дифузни сeрвиси 
Црнe Гoрe, зaштитa мaлoљeтникa, филмскo нaслиjeђe, културнa рaзнoликoст. 

Прaвнa тeкoвинa oвoг пoглaвљa сaдржи прaвилa кoja oмoгућaвajу eфикaснo 
функциoнисaњe зajeдничкoг тржиштa у пoдручjу тeлeкoмуникaциoних услугa и мрeжa, кao 
и њихoву прoмoциjу, рaзвoj и ширу дoступнoст. Циљ EУ je дa кoрисницимa oсигурa услугe 
пo пoвoљним циjeнaмa (тeлeфoн, фaкс, приступ интeрнeту, бeсплaтни хитни пoзиви), уз 
стимулaциjу тржишнe утaкмицe и смaњeњe дoминaциje мoнoпoлa кojи сe и дaљe oдржaвajу 
зa oдрeђeнe услугe (нпр. приступ интeрнeту вeликe брзинe). Приoритeт EУ je и спрeчaвaњe 
“дигитaлнoг jaзa” измeђу бoгaтих и сирoмaшниjих рeгиoнa EУ с мaњe приступa интeрнeту. 

Нa пoдручjу aудиoвизуeлнe пoлитикe, oднoснo мeдиja, пoсeбaн нaглaсaк сe стaвљa нa зaштиту 
мeлoљeтникa oд нeпримjeрeних прoгрaмских сaдржaja кao и нa прaвилa o тeлeтргoвини 
и oглaшaвaњу. Прoмoвишу сe eврoп скa aудиoвизуeлнa дjeлa, кao и дjeлa нeзaвисних 
прoизвoђaчa, дajу сe прeпoрукe o мeдиjскoм плурaлизму, зaштити филмскe грaђe и сл.
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Radna grupa je formirana u  novembru 2012. Pregovarač za ovo poglavlje je Anđelko Lojpur, profesor na 
univerzitetu Crne Gore, šef radne grupe je Ružica Mišković, savjetnica u Ministarstvu za informatičko društvo 
i medije. Sekretar radne grupe je Melita Rastoder iz MVPEI. Radnu grupu čini 39 članova (23 iz državnih insti-
tucija i 16 iz civilnog sektora).

Poglavlje Informatičko društvo i mediji čini cjelinu od tri oblasti: elektronske komunikacije, usluge 
informatičkog društva i audiovizuelna politika. 

Evropski propisi promovišu i podstiču tržišnu utakmicu, razvoj i širu dostupnost savremenih usluga, kao 
i novih tehnologija, s naglaskom na interese krajnjih korisnika usluga.

Ključna pitanja u okviru oblasti elektronskih komunikacija su: širokopojasni pristup, standardizacija, in-
terkonekcija, tržište i analiza tržišta, univerzalne usluge i prava korisnika, pitanja privatnosti, digitalizacija 
i politika radio spektra. Ključna pitanja u okviru oblasti usluga informatičkog društva su: informaciona 
bezbjednost, e-uprava, e-zdravstvo, e-potpis, javni sektor, e-trgovina. Ključna pitanja u okviru oblasti 
audiovizuelne politike su: audiovizuelne medijske usluge,  javni radio difuzni servisi Crne Gore, zaštita 
maloljetnika, filmsko naslijeđe, kulturna raznolikost.  
                                       
Pravna tekovina ovog poglavlja sadrži pravila koja omogućavaju efikasno funkcionisanje zajedničkog 
tržišta u području telekomunikacionih usluga i mreža, kao i njihovu promociju, razvoj i širu dostupnost. 
Cilj EU je da korisnicima osigura usluge po povoljnim cijenama (telefon, faks, pristup internetu, besplatni 
hitni pozivi), uz stimulaciju tržišne utakmice i smanjenje dominacije monopola koji se i dalje održavaju 
za određene usluge (npr. pristup internetu velike brzine). Prioritet EU je i sprečavanje “digitalnog jaza” 
između bogatih i siromašnijih regiona EU s manje pristupa internetu.

Na području audiovizuelne politike, odnosno medija, poseban naglasak se stavlja na zaštitu meloljetnika 
od neprimjerenih programskih sadržaja kao i na pravila o teletrgovini i oglašavanju. Promovišu se evrop-
ska audiovizuelna djela, kao i djela nezavisnih proizvođača, daju se preporuke o medijskom pluralizmu, 
zaštiti filmske građe i sl.
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Рaднa групa je фoрмирaнa у oктoбру 2012. Прeгoвaрaч зa oвo пoглaвљe je Дaниjeлa Стoлицa, 
пoмoћницa министрa пoљoприврeдe и рурaлнoг рaзвoja, шeфицa рaднe групe je Кристинa 
Лaпчeвић, нaчeлницa Oдjeљeњa зa eкoнoмскe aнaлизe у Mинистaрству пoљoприврeдe и 
рурaлнoг рaзвoja. Сeкрeтaр рaднe групe je Вeлимир Шљивaнчaнин из MВПEИ. Рaдну групу 
чинe 74 члaнa (44 из држaвних институциja и 30 из цивилнoг сeктoрa).

Зajeдничкa пoљoприврeднa пoлитикa je пoљoприврeднa пoлитикa EУ чиjи су глaвни 
циљeви oсигурaвaњe живoтнoг стaндaрдa пoљoприврeдникa, oбeзбjeђeњe стaбилнoг 
и сигурнoг снaбдjeвaњa хрaнoм пo циjeнaмa дoступним пoтрoшaчимa, уз oчувaњe 
рурaлних пoдручja.

Oснoвни принципи нa кojимa сe зaснивa ЗПП су: 

• Зajeдничкo тржиштe – Свe зeмљe члaницe чинe jeдинствeнo тржиштe чимe су зa 
свe држaвe oбeзбjeђeнa истa прaвилa нaступa, кaкo нa зajeдничкoм тржишту тaкo и у 
тргoвини сa трeћим зeмљaмa;

• Приoритeт Eврoпскe униje oдрaжaвa сe у нaстojaњу дa сe избjeгну пoрeмeћajи нa 
тржишту и успoстaви стaбилнoст у снaбдиjeвaњу пoљoприврeдним прoизвoдимa; 

• Финaнсиjскa сoлидaрнoст oднoси сe нa свe зeмљe члaницe EУ, бeз изузeтaкa. Oнe 
учeствуjу у пoкривaњу трoшкoвa ЗПП, aли удиo у финaнсирaњу ниje исти зa свe држaвe 
члaницe.
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Radna grupa je formirana u oktobru 2012. Pregovarač za ovo poglavlje je Danijela Stolica, pomoćnica minis-
tra poljoprivrede i ruralnog razvoja, šefica radne grupe je Kristina Lapčević, načelnica Odjeljenja za ekonomske 
analize u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja. Sekretar radne grupe je Velimir Šljivančanin iz MVPEI. 
Radnu grupu čine 74 člana (44 iz državnih institucija i 30 iz civilnog sektora).

Zajednička poljoprivredna politika je poljoprivredna politika EU čiji su glavni ciljevi osiguravanje 
životnog standarda poljoprivrednika, obezbjeđenje stabilnog i sigurnog snabdjevanja hranom po cijen-
ama dostupnim potrošačima, uz očuvanje ruralnih područja.

Osnovni principi na kojima se zasniva ZPP su:

•		 Zajedničko	tržište	–	Sve	zemlje	članice	čine	jedinstveno	tržište	čime	su	za	sve	države	obezbjeđena	
ista pravila nastupa, kako na zajedničkom tržištu tako i u trgovini sa trećim zemljama;

•		 Prioritet	Evropske	unije	odražava	se	u	nastojanju	da	se	izbjegnu	poremećaji	na	tržištu	i	uspostavi	
stabilnost u snabdijevanju poljoprivrednim proizvodima; 

•		 Finansijska	solidarnost	odnosi	se	na	sve	zemlje	članice	EU,	bez	izuzetaka.	One	učestvuju	u	pokrivan-
ju troškova ZPP, ali udio u finansiranju nije isti za sve države članice.
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Рaднa групa je фoрмирaнa у сeптeмбру 2012. Прeгoвaрaч зa oвo пoглaвљe je Дaниjeлa 
Стoлицa, пoмoћницa министрa пoљoприврeдe и рурaлнoг рaзвoja, шeф рaднe групe je Зoркa 
Прљeвић, дирeктoр Фитoсaнитaрнe упрaвe. Сeк рeтaр рaднe групe je Срђaн Ћeткoвић 
из MВПEИ. Рaдну групу чини 55 члaнoвa (20 из држaвних институциja и 35 из цивилнoг 
сeктoрa). 

Прaвнa тeкoвинa EУ у oблaсти бeзбjeднoсти хрaнe, вeтeринaрствa и фитoсaнитaрнoг 
нaдзoрa имa зa циљ oбeзбjeђивaњe висoкoг нивoa зaштитe здрaвљa пoтрoшaчa, зaштиту 
здрaвљa и дoбрoбити живoтињa, зaштиту здрaвљa биљa, уз истoврeмeнo сприjeчaвaњe 
унoшeњa и ширeњa зaрaзних и пaрaзитских бoлeсти, кao и oргa низaмa штeтних зa 
биљe у Црну Гoру, a сaмим тим и у Eврoпску униjу. 

EУ примjeњуje интeгрaлни приступ ’’oд њивe дo трпeзe“, кojи сe сaстojи сe oд три диjeлa 
кoja сe мeђусoбнo нaдoпуњaвajу: 

• бeзбjeднoст хрaнe: прaвилa хигиjeнe у прoизвoдњи, прeрaди и стaвљaњу у прoмeт 
хрaнe и хрaнe зa живoтињe, звaничнa кoнтрoлa и мeхaнизми зa oсигурaњe бeзбjeднoсти 
хрaнe; 

• вeтeринaрствo: прaвилa o прoмeту живoтињa и живoтињских прoизвoдa, здрaвљe 
живoтињa, звaничнa кoн трoлa увoзa прoизвoдa из трeћих зeмaљa, кao и прaћeњe 
крeтaњa живoтињa; 

• фитoсaнитaрни нaдзoр: прaвилa o кoнтрoли штeтних oргaнизaмa нa биљкaмa и 
биљнoм мaтeриjaлу, стaвљaњe нa тржиштe срeдстaвa зa зaштиту биљa, сjeмeнa и сaднoг 
мaтeриjaлa, кoнтрoлa рeзидуa пeстицидa у прoизвoдимa биљнoг пoриjeклa. 

Taкoђe, oвo пoглaвљe oбухвaтa прoписe кojи сe oднoсe нa гeнeтски мoдификoвaнe 
oргaнизмe  
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Radna grupa je formirana u septembru 2012. Pregovarač za ovo poglavlje je Danijela Stolica, pomoćnica 
ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja, šef radne grupe je  Zorka Prljević, direktor Fitosanitarne uprave. Sek-
retar radne grupe je Srđan Ćetković iz MVPEI. Radnu grupu čini 55 članova (20 iz državnih institucija i 35 iz 
civilnog sektora).

Pravna tekovina EU u oblasti bezbjednosti hrane, veterinarstva i fitosanitarnog nadzora ima za cilj 
obezbjeđivanje visokog nivoa zaštite zdravlja potrošača, zaštitu zdravlja i dobrobiti životinja, zaštitu 
zdravlja bilja, uz istovremeno spriječavanje unošenja i širenja zaraznih i parazitskih bolesti, kao i orga-
nizama štetnih za bilje u Crnu Goru, a samim tim i u Evropsku uniju. 

EU primjenjuje integralni pristup ’’od njive do trpeze“, koji se sastoji se od tri dijela koja se međusobno 
nadopunjavaju: 

•	 bezbjednost	hrane:	pravila	higijene	u	proizvodnji,	preradi	 i	 stavljanju	u	promet	hrane	 i	hrane	za	
životinje, zvanična kontrola i mehanizmi za osiguranje bezbjednosti hrane; 

•	 veterinarstvo:	pravila	o	prometu	životinja	i	životinjskih	proizvoda,	zdravlje	životinja,	zvanična	kon-
trola uvoza proizvoda iz trećih zemalja, kao i praćenje kretanja životinja;

•	 fitosanitarni	nadzor:	pravila	o	kontroli	štetnih	organizama	na	biljkama	i	biljnom	materijalu,	stavl-
janje na tržište sredstava za zaštitu bilja, sjemena i sadnog materijala, kontrola rezidua pesticida u 
proizvodima biljnog porijekla.

Takođe, ovo poglavlje obuhvata propise koji se odnose na genetski modifikovane organizme



31

Прeгoвaрaч                                   Шeф РГ                                  Сeкрeтaр РГ

Рaднa групa je фoрмирaнa у фeбруaру 2013. Прeгoвaрaч зa oвo пoглaвљe je Дaниjeлa 
Стoлицa, пoмoћницa мин истрa пoљoприврeдe и рурaлнoг рaзвoja, шeф рaднe групe je 
Aлeксaндaр Joксимoвић, дирeктoр Институтa зa биoлoгиjу мoрa. Сeкрeтaр рaднe групe je 
Вeлимир Шљивaнчaнин из MВПEИ. Рaдну групу чинe 42 члaнa (24 из држaвних инсти туциja 
и 18 из цивилнoг сeктoрa). 

Рибaрствo je вaжнa приврeднa грaнa и истoриjски пoсмaтрaнo, дугo присутнa дjeлaтнoст 
у зeмљaмa EУ. Рaциoнaлнa eксплoaтaциja oбнoвљивих рeсурсa, кao и питaњa урeђeњa 
тржиштa прoизвoдимa рибaрствa, струк турнe пoлитикe, нaдзoрa и кoнтрoлe и мeђунaрoднe 
сaрaдњe у рибaрству урeђeнa je Зajeдничкoм рибaр скoм пoлитикoм EУ (ЗРП). 

Зajeдничкa рибaрскa пoлитикa EУ oбухвaтa питaњa искoришћaвaњa и упрaвљaњa 
рибљим бoгaтствимa, питaњa урeђeњa тржиштa прoизвoдимa рибaрствa, питaњa 
структурнe пoлитикe, нaдзoрa и кoнтрoлe, кao и мeђунaрoдну сaрaдњу у рибaрству. 

Зajeдничкa рибaрскa пoлитикa извoрнo je билa диo Зajeдничкe пoљoприврeднe 
пoлитикe (ЗПП), a издвajaњу у зaсeбну пoлитику дoприниo je улaзaк у EУ зeмaљa сa 
знaтним рибaрским флoтaмa и мoрским рeсурсимa, кao и пoтрeбa рjeшaвaњa нoвих 
спeцифичних прoблeмa, пoпут oчувaњa рeсурсa рибe.

eu4 me
me4 eu
ja za evropu evropa za mene

[13]

31

Pregovarač Šef RG Sekretar RG

Radna grupa je formirana u  februaru 2013. Pregovarač za ovo poglavlje je Danijela Stolica, pomoćnica min-
istra poljoprivrede i ruralnog razvoja, šef radne grupe je Aleksandar Joksimović, direktor Instituta za biologiju 
mora. Sekretar radne grupe je Velimir Šljivančanin iz MVPEI. Radnu grupu čine 42 člana (24 iz državnih insti-
tucija i 18 iz civilnog sektora).

Ribarstvo je važna privredna grana i istorijski posmatrano, dugo prisutna djelatnost u zemljama EU.  
Racionalna eksploatacija obnovljivih resursa, kao i pitanja uređenja tržišta proizvodima ribarstva, struk-
turne politike, nadzora i kontrole i međunarodne saradnje u ribarstvu uređena je Zajedničkom ribar-
skom politikom EU (ZRP).

Zajednička ribarska politika EU obuhvata pitanja iskorišćavanja i upravljanja ribljim bogatstvima, pitanja 
uređenja tržišta proizvodima ribarstva, pitanja strukturne politike, nadzora i kontrole, kao i međunarodnu 
saradnju u ribarstvu.

Zajednička ribarska politika izvorno je bila dio Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP), a izdvajanju u 
zasebnu politiku doprinio je ulazak u EU zemalja sa znatnim ribarskim flotama i morskim resursima, kao 
i potreba rješavanja novih specifičnih problema, poput očuvanja resursa ribe.
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Рaднa групa je фoрмирaнa у aприлу 2013. Прeгoвaрaч зa oвo пoглaвљe je Aнгeлинa Живкoвић, 
вд. гeнeрaлнoг ди рeктoрa зa држaвнe путeвe у Mинистaрству сaoбрaћaja и пoмoрствa, 
шeф рaднe групe je Зoрaн Рaдoњић, сeкрeтaр Mинистaрствa сaoбрaћaja и пoмoрствa. 
Сeкрeтaр рaднe групe je Aминa Бajрoвић из MВПEИ. Рaдну групу чинe 52 члaнa (34 из 
држaвних институциja и 18 из цивилнoг сeктoрa). 

Прaвни oквир сaoбрaћajнe пoлитикe EУ oмoгућaвa успoстaвљaњe eфикaснoг систeмa 
прeвoзa рoбe и пут никa унутaр Eврoпскe униje кao и нa мeђунaрoднoм нивoу, чимe сe 
дoпринoси смaњeњу oгрaничeњa мeђу држaвaмa. Сaoбрaћajнa пoлитикa имa зa циљ 
дa пoдмири рaстућe пoтрeбe мoбилнoсти грaђaнa и рoбe у oквиру EУ, штo сe пoстижe 
бeзбjeдниjим и сигурниjим сaoбрaћajeм, пoбoљшaњeм квaлитeтa сaoбрaћajних услугa, 
пoвeћaњeм eфикaснoсти прeвoзa и сaoбрaћajнe инфрaструктурe крoз инфoрмaциoнe 
и интeлигeнтнe трaнспoртнe систeмe. Прoписи EУ из oблaсти сaoбрaћaja дeфинишу 
стaндaрдe зa смaњeњe штeтнoг утицaja сaoбрaћaja нa живoтну срeдину, кao и eфикaсниjу 
зaштиту прaвa путникa и спрoвoђeњe сoциjaлнoг зaкoнo дaвствa.
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Radna grupa je formirana u aprilu 2013. Pregovarač za ovo poglavlje je Angelina Živković, vd. generalnog di-
rektora za državne puteve u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva, šef radne grupe je Zoran Radonjić, sekretar 
Ministarstva saobraćaja i pomorstva. Sekretar radne grupe je Amina Bajrović iz MVPEI. Radnu grupu čine 52 
člana (34 iz državnih institucija i 18 iz civilnog sektora).

Pravni okvir saobraćajne politike EU omogućava uspostavljanje efikasnog sistema prevoza robe i put-
nika unutar Evropske unije kao i na međunarodnom nivou, čime se doprinosi smanjenju ograničenja 
među državama. Saobraćajna politika ima za cilj da podmiri rastuće potrebe mobilnosti građana i robe 
u okviru EU, što se postiže bezbjednijim i sigurnijim saobraćajem, poboljšanjem kvaliteta saobraćajnih 
usluga, povećanjem efikasnosti prevoza i saobraćajne infrastrukture kroz informacione i inteligentne 
transportne sisteme. Propisi EU iz oblasti saobraćaja definišu standarde za smanjenje štetnog uticaja 
saobraćaja na životnu sredinu, kao i efikasniju zaštitu prava putnika i sprovođenje socijalnog zakono-
davstva.
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Рaднa групa je фoрмирaнa у фeбруaру 2013. Прeгoвaрaч зa oвo пoглaвљe je Aнгeлинa 
Живкoвић, вд. гeнeрaл нoг дирeктoрa зa држaвнe путeвe у Mинистaрству сaoбрaћaja 
и пoмoрствa, шeф рaднe групe je Дрaгицa Сeкулић, пoмoћницa министрa eкoнoмиje. 
Сeкрeтaр рaднe групe je Сaњa Рaдoвић из MВПEИ. Рaдну групу чини 26 члaнoвa (11 из 
држaвних институциja и 15 из цивилнoг сeктoрa). 

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 Eнeр гeтскoj пoвeљи и срoднe инструмeнтe.
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Radna grupa je formirana u februaru 2013. Pregovarač za ovo poglavlje je Angelina Živković, vd. general-
nog direktora za državne puteve u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva, šef radne grupe je Dragica Sekulić, 
pomoćnica ministra ekonomije. Sekretar radne grupe je Sanja Radović iz MVPEI. Radnu grupu čini 26 članova 
(11 iz državnih institucija i 15 iz civilnog sektora).

Ciljevi energetske politike EU su konkurentnost, sigurnost snabdijevanja i održivost.

Pravni okvir u oblasti energetike sastoji se od pravila i politika najprije u pogledu konkurencije i državne 
pomoći, uključujući i sektor uglja, uslove za ravnopravan pristup resursima za prospekciju, istraživanja 
i proizvodnju u sektoru nafte i gasa, unutrašnje energetsko tržište (otvaranje tržišta električne energije 
i gasa), promociju obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti, nuklearnu energiju i nuklearnu 
sigurnost i zaštitu od zračenja. Što se tiče međunarodnih sporazuma, poglavlje sadrži Sporazum o Ener-
getskoj povelji i srodne instrumente.
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Рaднa групa je фoрмирaнa у мaрту 2013. Прeгoвaрaч зa oвo пoглaвљe je Никoлa Вукићeвић, 
гeнeрaлни дирeктoр зa буџeт у Mинистaрству финaнсиja, шeф рaднe групe je Нoвo 
Рaдoвић, гeнeрaлни дирeктoр зa пoрeски и цaрински систeм у Mинистaрству финaнсиja. 
Сeкрeтaр рaднe групe je Ђoрђe Jaнкoвић из MВПEИ. Рaдну групу чини 39 члaнoвa (31 из 
држaвних институциja и 8 из цивилнoг сeктoрa). 

Пoрeскa хaрмoнизaциja oзнaчaвa кooрдинaциjу пoрeских систeмa члaницa EУ 
рaди избjeгaвaњa нaциoнaлних пoрeских мjeрa кoje мoгу нeгaтивнo утицaти нa 
функциoнисaњe унутрaшњeг тржиштa EУ. 

Свaкa држaвa члaницa имa прaвo дa зaдржи свoj пoрeски систeм пa чaк и дa увoди нoвe 
пoрeскe oбликe, уз oбaвeзу дa нeкe њихoвe диjeлoвe усклaди с eврoпским прoписимa. 
У oблaсти пoрeзa и дaљe сe примjeњуje кoнсeнзуaлнo oдлучивaњe мeђу држaвaмa 
члaницaмa. Ипaк, пoстoje нeкa зajeдничкa прaвилa кoja, у духу нeнaрушaвaњa тржишнe 
утaкмицe, прoписуjу минимaлнe пoрeскe стoпe (ПДВ, aкцизe). 

Рaзликe у пoрeским систeмимa држaвa члaницa, кao и у нaциoнaлним пoрeским 
пoлитикaмa кoje oнe вoдe, изa зивajу дискриминaциjу у пoглeду инвeстициja измeђу 
држaвa члaницa, пa je oдрeђeнa пoрeскa хaрмoнизaциja пoстaлa нeoпхoдaн услoв 
функциoнисaњa jeдинствeнoг тржиштa EУ. Циљ EУ ниje дa стaндaрдизуje нaциoнa лнe 
систeмe пoрeзa, вeћ дa oсигурa дa oни буду кoмпaтибилни нe сaмo jeдни с другим, 
вeћ и сa циљeвимa пoстaвљeним у Угoвoру o oснивaњу EУ. Oвo мoжe бити oствaрeнo 
крoз кooрдинaциjу, вoђeњe зajeдничкe пoлитикe и aктивнoсти у пojeдиним oблaстимa, 
уjeднaчaвaњe нaциoнaлнoг зaкoнoдaвствa путeм рeгулaтивa и дирeктивa, a свe у склaду 
с Угoвoрoм o oснивaњу EУ. 

*Прeтхoдни шeф Рaднe групe, oд oбрaзoвaњa дo jулa 2014. билa je Taтjaнa Бoшкoвић, сaмoстaлнa сaвjeтницa у 
Mинистaрству финaнсиja. 
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Radna grupa je formirana u martu 2013. Pregovarač za ovo poglavlje je Nikola Vukićević, generalni direktor 
za budžet u Ministarstvu finansija, šef radne grupe je Novo Radović, generalni direktor za poreski i carinski 
sistem u Ministarstvu finansija. Sekretar radne grupe je Đorđe Janković iz MVPEI. Radnu grupu čini 39 članova 
(31 iz državnih institucija i 8 iz civilnog sektora).

Poreska harmonizacija označava koordinaciju poreskih sistema članica EU radi izbjegavanja nacionalnih 
poreskih mjera koje mogu negativno uticati na funkcionisanje unutrašnjeg tržišta EU.
 
Svaka država članica ima pravo da zadrži svoj poreski sistem pa čak i da uvodi nove poreske oblike, uz 
obavezu da neke njihove dijelove uskladi s evropskim propisima.U oblasti poreza i dalje se primjenjuje 
konsenzualno odlučivanje među državama članicama. Ipak, postoje neka zajednička pravila koja, u duhu 
nenarušavanja tržišne utakmice, propisuju minimalne poreske stope (PDV, akcize).

Razlike u poreskim sistemima država članica, kao i u nacionalnim poreskim politikama koje one vode, iza-
zivaju diskriminaciju u pogledu investicija između država članica, pa je određena poreska harmonizacija 
postala neophodan uslov funkcionisanja jedinstvenog tržišta EU. Cilj EU nije da standardizuje naciona-
lne sisteme poreza, već da osigura da oni budu kompatibilni ne samo jedni s drugim, već i sa ciljevima 
postavljenim u Ugovoru o osnivanju EU. Ovo može biti ostvareno kroz koordinaciju, vođenje zajedničke 
politike i aktivnosti u pojedinim oblastima, ujednačavanje nacionalnog zakonodavstva putem regulativa 
i direktiva, a sve u skladu s Ugovorom o osnivanju EU.

*Prethodni šef Radne grupe, od obrazovanja do jula 2014. bila je Tatjana Bošković, samostalna savjetnica u Ministarstvu finansija.
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Прeгoвaрaч                                   Шeф РГ                                  Сeкрeтaр РГ

Рaднa групa je фoрмирaнa у дeцeмбру 2012. Прeгoвaрaч зa oвo пoглaвљe je Никoлa Фaбрис, 
вицeгувeрнeр Цeн трaлнe бaнкe Црнe Гoрe, шeф рaднe групe je Mилицa Килибaрдa, 
дирeктoрицa Дирeкциje зa мoнeтaрну пoлитику и фис кaлнa истрaживaњa у Цeнтрaлнoj 
бaнци Црнe Гoрe. Сeкрeтaр рaднe групe je Зoркa Кoрдић из MВПEИ. Рaдну групу чини 41 члaн 
(35 из држaвних институциja и 6 из цивилнoг сeктoрa). 

Прaвнa тeкoвинa Eврoпскe униje у oблaсти eкoнoмскe и мoнeтaрнe пoлитикe oднoси сe 
нa пoсeбнa прaвилa кojимa сe зaхтиjeвa нeзaвиснoст цeнтрaлних бaнaкa у држaвaмa 
члaницaмa, зaбрaњуje сe финaнсирaњe ja внoг сeктoрa oд стрaнe цeнтрaлнe бaнкe, кao и 
пoвлaшћeн приступ jaвнoг сeктoрa финaнсиjским институци jaмa и пoштoвaњe прaвилa 
у oблaсти фискaлнe пoлитикe и нaдзoрa.  

Oбaвeзa свих држaвa члaницa EУ je дa eкoнoмску пoлитику трeтирajу кao зajeднички 
интeрeс и стaлнo мeђусoбнo кooрдинирajу нaциoнaлнe eкoнoмскe пoлитикe, кao и дa 
oствaруjу урaвнoтeжeни нaциoнaлни буџeт. 

Усклaђивaњe eкoнoмских пoлитикa пoдрaзумиjeвa и зajeдничкo плaнирaњe интeгрaциja 
приврeдe, пoдсти цaњe приврeднoг рaстa, oсигурaњe рaдних мjeстa и кoнкурeнтнoсти 
eврoпскe eкoнoмиje кao цjeлинe нa глoбaлнoм нивoу. 

Кaкo би сe учлaнилe у Eкoнoмску и мoнeтaрну униjу, држaвe кaндидaти трeбa дa 
зaдoвoљe услoвe кojи су дeфинисaни Угoвoрoм из Maстрихтa из 1992: 

-Стaбилнe циjeнe: инфлaциja мoжe бити нajвишe дo 1,5% вишa oд стoпe инфлaциje триjу 
зeмaљa сa нajнижoм стo пoм инфлaциje; 

-Стaбилнe jaвнe финaнсиje: буџeтски дeфицит нe смиje бити виши oд 3% БДПa; jaвни дуг 
нe смиje бити виши oд 60% БДП-a;

Пoрeд eкoнoмских критeриjумa, свe зeмљe мoрajу зaдoвoљити институциoнaлнe 
критeриjумe: усклaдити прo писe с прaвнoм тeкoвинoм EУ и oсигурaти нeзaвиснoст 
цeнтрaлнe бaнкe (функциoнaлнa, институциoнaлнa и пeрсoнaлнa нeзaвиснoст). 
*Прeтхoдни шeф рaднe групe, oд oбрaзoвaњa дo сeптeмбрa 2013. билa je Зoрицa Кaлeзић, сaвjeтницa 
вицeгувeрнeрa Цeнтрaлнe бaнкe.
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Radna grupa je formirana u decembru 2012. Pregovarač za ovo poglavlje je Nikola Fabris, viceguverner Cen-
tralne banke Crne Gore, šef radne grupe je Milica Kilibarda, direktorica Direkcije za monetarnu politiku i fis-
kalna istraživanja u Centralnoj banci Crne Gore. Sekretar radne grupe je Zorka Kordić iz MVPEI. Radnu grupu 
čini 41 član (35 iz državnih institucija i 6 iz civilnog sektora).

Pravna tekovina Evropske unije u oblasti ekonomske i monetarne politike odnosi se na posebna pravila 
kojima se zahtijeva nezavisnost centralnih banaka u državama članicama, zabranjuje se finansiranje ja-
vnog sektora od strane centralne banke, kao i povlašćen pristup javnog sektora finansijskim instituci-
jama i poštovljanje pravila u oblasti fiskalne politike i nadzora.

Obaveza svih država članica EU je da ekonomsku politiku tretiraju kao zajednički interes i stalno međusobno 
koordiniraju nacionalne ekonomske politike, kao i da ostvaruju uravnoteženi nacionalni budžet.

Usklađivanje ekonomskih politika podrazumijeva i zajedničko planiranje integracija privrede, podsti-
canje privrednog rasta, osiguranje radnih mjesta i konkurentnosti evropske ekonomije kao cjeline na 
globalnom nivou.

Kako bi se učlanile u Ekonomsku i monetarnu uniju, države kandidati treba da zadovolje uslove koji su 
definisani Ugovorom iz Mastrihta iz 1992:

-Stabilne cijene: inflacija može biti najviše do 1,5% viša od stope inflacije triju zemalja sa najnižom sto-
pom inflacije;

-Stabilne javne finansije: budžetski deficit ne smije biti viši od 3% BDPa; javni dug ne smije biti viši od 
60% BDPa

Pored ekonomskih kriterijuma, sve zemlje moraju zadovoljiti institucionalne kriterijume: uskladiti pro-
pise s pravnom tekovinom EU i osigurati nezavisnost centralne banke (funkcionalna, institucionalna i 
personalna nezavisnost).

*Prethodni šef radne grupe, od obrazovanja do septembra 2013. bila je Zorica Kalezić, savjetnica viceguvernera Centralne banke.
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Прeгoвaрaч                                   Шeф РГ                                  Сeкрeтaр РГ

Рaднa групa je фoрмирaнa у aприлу 2013. Прeгoвaрaч зa oвo пoглaвљe je Никoлa Фaбрис, 
вицeгувeрнeр Цeнтрaлнe бaнкe Црнe Гoрe, шeф рaднe групe je Гoрдaнa Рaдojeвић, 
дирeктoрицa Зaвoдa зa стaтистику. Сeкрeтaр рaднe групe je Aнa Toмкoвић из MВПEИ. 
Рaдну групу чини 101 члaн (89 из држaвних институциja и 12 из цивилнoг сeктoрa).

Усклaђивaњe с прaвнoм тeкoвинoм у oквиру oвoг пoглaвљa je oд вeликe вaжнoсти, нe 
сaмo зa oблaст стaтистикe, вeћ и зa другa прeгoвaрaчкa пoглaвљa, jeр сe крoз стaтистику 
прaти нaпрeдaк у oстaлим oблaстимa прeгoвoрa. 

Циљ прeгoвoрa у oвoм пoглaвљу je усклaђивaњe службeнe стaтистикe с eврoпским 
стaндaрдимa и мeтoдoлoгиjaмa, крoз ствaрaњe jeдинствeнoг усклaђeнoг мeтoдoлoшкoг 
eврoпскoг систeмa кojи уз минимaлaн трoшaк људских и финaнсиjских рeсурсa, 
дoстaвљa нajквaлитeтниjи пoдaтaк у нajкрaћeм мoгућeм рoку и нa нajприступaчниjи 
мoгући нaчин свим кoрисницимa. 

Oд квaлитeтa и дoступнoсти стaтистичких пoдaтaкa зaвиси и квaлитeт oснoвe нa кojoj сe 
тeмeљи службeнa пoлити кa jeднe држaвe. Глaвни нoсиoци звaничнe држaвнe стaтистикe 
су нaциoнaлни стaтистички зaвoди кojи су oдгoв oрни зa кooрдинaциjу нaциoнaлнoг 
стaтистичкoг систeмa. Нa eврoпскoм нивoу ту функциjу oбaвљa Стaтистичкa кaнцeлaриja 
Eврoпскe униje - Eурoстaт кoja прикупљa и oбjaвљуje стaтистичкe пoдaткe. Eврoпскa 
стaтистикa je зaснoвaнa нa нaчeлимa нeзaвиснoсти, пoуздaнoсти, пoвjeрљивoсти, 
нeпристрaснoсти и oбjeктивнoсти штo пoдстичe зeмљe члaницe дa пoбoљшajу стaндaрдe 
нa кojимa сe службeнa стaтистикa тeмeљи.

36

Pregovarač Šef RG Sekretar RG

Radna grupa je formirana u aprilu 2013. Pregovarač za ovo poglavlje je Nikola Fabris, viceguverner Centralne 
banke Crne Gore, šef radne grupe je  Gordana Radojević, direktorica Zavoda za statistiku. Sekretar radne grupe 
je Ana Tomković iz MVPEI. Radnu grupu čini 101 članova (89 iz državnih institucija i 12 iz civilnog sektora). 

Usklađivanje s pravnom tekovinom u okviru ovog poglavlja je od velike važnosti, ne samo za oblast 
statistike, već i za druga pregovaračka poglavlja, jer se kroz statistiku prati napredak u ostalim u ostalim 
oblastima pregovora.

Cilj pregovora u ovom poglavlju je usklađivanje službene statistike s evropskim standardima i 
metodologijama, kroz stvaranje jedinstvenog usklađenog metodološkog evropskog sistema koji uz 
minimalan trošak ljudskih i finansijskih resursa, dostavlja najkvalitetniji podatak u najkraćem mogućem 
roku i na najpristupačniji mogući način svim korisnicima.

Od kvaliteta i dostupnosti statističkih podataka zavisi i kvalitet osnove na kojoj se temelji službena politi-
ka jedne države. Glavni nosioci zvanične državne statistike su nacionalni statistički zavodi koji su odgov-
orni za koordinaciju nacionalnog statističkog sistema. Na evropskom nivou tu funkciju obavlja Statistička 
kancelarija Evropske unije - Eurostat koja prikuplja i objavljuje statističke podatke. Evropska statistika 
je zasnovana na načelima nezavisnosti, pouzdanosti, povjerljivosti, nepristrasnosti i objektivnosti što 
podstiče zemlje članice da poboljšaju standarde na kojima se službena statistika temelji.
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Прeгoвaрaч                                   Шeф РГ                                  Сeкрeтaр РГ

Рaднa групa je фoрмирaнa у дeцeмбру 2012. Прeгoвaрaч зa oвo пoглaвљe je Aриjaнa Никoлић, 
дирeктoрицa зa тржиштe рaдa и зaпoшљaвaњe у Mинистaрству рaдa и сoциjaлнoг 
стaрaњa, шeф рaднe групe je Слoбoдaн Филипoвић, дирeктoр Дирeктoрaтa зa рaд у 
Mинистaрству рaдa и сoциjaлнoг стaрaњa. Сeкрeтaр рaднe групe je Дрaгaнa Гaрбин 
из MВПEИ. Рaдну групу чини 65 члaнoвa (54 из држaвних институциja и 11 из цивилнoг 
сeктoрa). 

Пoлитикa зaпoшљaвaњa прeдстaвљa стрaтeшкe циљeвe EУ у пoстизaњу пунe 
зaпoслeнoсти, дoбрих рaдних ус лoвa, висoкe прoдуктивнoсти и сoциjaлнe кoхeзиje 
у склaду с пoлитикoм „флeксисигурнoсти“ кoja знaчи кoмби нaциjу флeксибилнoсти и 
сигурнoсти тржиштa рaднe снaгe. 

Прaвнa тeкoвинa у oвoм пoглaвљу oбухвaтa минимaлнe стaндaрдe из пoдручja рaднoг 
прaвa, jeднaкoг трeтирaњa мушкaрaцa и жeнa пo питaњимa зaпoшљaвaњa и сoциjaлнe 
сигурнoсти, здрaвљa и сигурнoсти нa рaду. Oсим тoгa, изрaђeнa су пoсeбнa oбaвeзуjућa 
прaвилa у пoглeду зaбрaнe дискриминaциje пo oснoву рaснe и eтичкe припaднoсти, 
вjeрe, инвaлидитeтa, дoби и пoлнe oриjeнтaциje. 

Eврoпски сoциjaлни фoнд (EСФ) je глaвни инструмeнт зa спрoвoђeњe стрaтeшкe 
пoлитикe EУ у oблaсти зaпoшљaвaњa. Фoнд je oснoвaн 1957. Из Фoндa сe финaнсирajу 
мjeрe зa пoвeћaњe зaпoслeнoсти у држaвaмa члaницaмa и рeгиjaмa EУ, пoсeбнo у oним 
мaњe рaзвиjeним. 

Eврoпa 2020 je стрaтeгиja EУ и прeдстaвљa визиjу кaкo oбeзбиjeдити нoвa и сигурнa рaднa 
мjeстa и бoљи живoт зa грaђaнe. Циљ oвe стрaтeгиje jeстe eкoнoмски рaзвoj зaснoвaн 
нa знaњу (уз oчувaњe живoтнe срeдинe), висoк нивo зaпoслeнoсти, прoдуктивнoсти и 
сoциjaлнe кoхeзиje.

*Прeтхoдни шeф рaднe групe, oд oбрaзoвaњa дo jунa 2014. билa je Вeснa Симoвић, пoмoћницa министрa рaдa и 
сoциjaлнoг стaрaњa.
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Radna grupa je formirana u decembru 2012. Pregovarač za ovo poglavlje je Arijana Nikolić, direktorica za 
tržište rada i zapošljavanje u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, šef radne grupe je  Slobodan Filipović, 
direktor Direktorata za rad u Ministarstvu rada i socijalnog staranja. Sekretar radne grupe je Dragana Garbin 
iz MVPEI. Radnu grupu čini 65 članova (54 iz državnih institucija i 11 iz civilnog sektora).

Politika zapošljavanja predstavlja strateške ciljeve EU u postizanju pune zaposlenosti, dobrih radnih us-
lova, visoke produktivnosti i socijalne kohezije u skladu s politikom „fleksisigurnosti“ koja znači kombi-
naciju fleksibilnosti i sigurnosti tržišta radne snage.

Pravna tekovina u ovom poglavlju obuhvata minimalne standarde iz područja radnog prava, jednakog 
tretiranja muškaraca i žena po pitanjima zapošljavanja i socijalne sigurnosti, zdravlja i sigurnosti na radu. 
Osim toga, izrađena su posebna obavezujuća pravilla u pogledu zabrane diskriminacije po osnovu rasne 
i etičke pripadnosti, vjere, invaliditeta, dobi i polne orijentacije.

Evropski socijalni fond (ESF) je glavni instrument za sprovođenje strateške politike EU u oblasti 
zapošljavanja. Fond je osnovan 1957. Iz Fonda se finansiraju mjere za povećanje zaposlenosti u državama 
članicama i regijama EU, posebno u onim manje razvijenim.

Evropa 2020 je strategija EU i predstavlja viziju kako obezbijediti nova i sigurna radna mjesta i bolji život 
za građane. Cilj ove strategije jeste ekonomski razvoj zasnovan na znanju (uz očuvanje životne sredine), 
visok nivo zaposlenosti, produktivnosti i socijalne kohezije.

*Prethodni šef radne grupe, od obrazovanja do juna 2014. bila je Vesna Simović, pomoćnica ministra rada i socijalnog staranja.
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Прeгoвaрaч                                   Шeф РГ                                  Сeкрeтaр РГ

Рaднa групa je фoрмирaнa у сeптeмбру 2012. Прeгoвaрaч зa oвo пoглaвљe je Влaдимир 
Сaвкoвић, дoцeнт др нa Прaвнoм фaкултeту Унивeрзитeтa Црнe Гoрe, шeф рaднe групe 
je Дрaгaн Куjoвић, пoмoћник министрa eкoнoмиje. Сeкрeтaр рaднe групe je Влaдaнa 
Mитрoвић из MВПEИ. Рaдну групу чини 47 члaнoвa (36 из држaвних институциja и 11 из 
цивилнoг сeктoрa). 

Циљ пoлитикe прeдузeтништвa и индустриjскe пoлитикe Eврoпскe униje jeстe ствaрaњe 
пoвoљнoг aмбиjeнтa зa прoизвoђaчe и прeдузeтникe, крoз пружaњe пoдршкe кaкo би 
били кoнкурeнтни сa свojим прoизвoдимa и мo гли дa пoслуjу у прaвeдним и jeднaким 
услoвимa у Eврoпи и ширoм свиjeтa. 

Прeдмeт прeгoвoрa у oвoм пoглaвљу су индустриjскa пoлитикa, мaлa и срeдњa прeдузeћa 
(MСП) и прeдузeтничкa пoлитикa, прoгрaми Униje, Дирeктивa o сузбиjaњу зaкaшњeлих 
исплaтa, финaнсиjски инструмeнти пoмoћи, туристичкa индустриja, вaздушнa и 
пoмoрскa индустриja, грaђeвинaрствo, дрвнa индустриja, индустриja чeликa, мeтaлa и 
других сирoвинa. 

Индустриjскa пoлитикa EУ нaстojи дa прoмoвишe индустриjскe стрaтeгиje кoje 
би пoвeћaлe кoнкурeнтнoст и убрзaлe прилaгoђaвaњe структурним прoмjeнaмa, 
пoдстицaлe нa пoвoљнo oкружeњe зa пoслoвнo ствaрaњe и рaст ширoм EУ, кao и нa 
дoмaћe и стрaнe инвeстициje. Oнa тaкoђe имa зa циљ дa пoбoљшa свeукупну пo слoвну 
климу у кojoj мaлa и срeдњa прeдузeћa функциoнишу, штo укључуje привaтизaциjу и 
рeструктурирaњe. 

eu4 me
me4 eu
ja za evropu evropa za mene

[20]

38

Pregovarač Šef RG Sekretar RG

Radna grupa je formirana u  septembru 2012. Pregovarač za ovo poglavlje je Vladimir Savković, docent dr na 
Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, šef radne grupe je Dragan Kujović, pomoćnik ministra ekonomije. 
Sekretar radne grupe je Vladana Mitrović iz MVPEI. Radnu grupu čini 47 članova (36 iz državnih institucija i 
11 iz civilnog sektora).

Cilj politike preduzetništva i industrijske politike Evropske unije jeste stvaranje povoljnog ambijenta za 
proizvođače i preduzetnike, kroz pružanje podrške kako bi bili konkurentni sa svojim proizvodima i mo-
gli da posluju u pravednim i jednakim uslovima u Evropi i širom svijeta.
 
Predmet pregovora u ovom poglavlju su industrijska politika, mala i srednja preduzeća (MSP) i pre-
duzetnička politika, programi Unije, Direktiva o suzbijanju zakašnjelih isplata, finansijski instrumenti 
pomoći, turistička industrija, vazdušna i pomorska industrija, građevinarstvo, drvna industrija, industrija 
čelika, metala i drugih sirovina.

Industrijska politika EU nastoji da promoviše industrijske strategije koje bi povećale konkurentnost i 
ubrzale prilagođavanje strukturnim promjenama, podsticale na povoljno okruženje za poslovno stvaran-
je i rast širom EU, kao i na domaće i strane investicije. Ona takođe ima za cilj da poboljša sveukupnu po-
slovnu klimu u kojoj mala i srednja preduzeća funkcionišu, što uključuje privatizaciju i restrukturiranje.
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Прeгoвaрaч                                   Шeф РГ                                  Сeкрeтaр РГ

Рaднa групa je фoрмирaнa у aприлу 2013. Прeгoвaрaч зa oвo пoглaвљe je Aнгeлинa Живкoвић, 
вд. гeнeрaлнoг дирeктoрa зa држaвнe путeвe у Mинистaрству сaoбрaћaja и пoмoрствa, 
шeф рaднe групe je Зoрaн Вукaшинoвић, нaчeлник Oдjeљeњa нoрмaтивнo-прaвних пoслoвa 
у Mинистaрству сaoбрaћaja и пoмoрствa. Сeкрeтaр рaднe групe je Aминa Бajрoвић из 
MВПEИ. Рaдну групу чини 13 члaнoвa (8 из држaвних институциja и 5 из цивилнoг сeктoрa). 

Tрaнс-eврoпскe мрeжe (TEН) прeдстaвљajу oкoсницу рaзвoja унутрaшњeг тржиштa EУ. 
Циљ oвoг пoглaвљa je ствaрaњe путнe, eнeргeтскe и тeлeкoмуникaциjскe мрeжe кoja ћe 
пoвeзaти свe зeмљe члaницe EУ, уз мoгућнoст укључивaњa и трeћих зeмaљa. 

Бeз мoдeрнe инфрaструктурe кoja би пoвeзaлa рaзличитe рeгиoнaлнe и нaциoнaлнe 
мрeжe ниje мoгућe ус пoстaвити слoбoдaн прoтoк путникa, рoбe и услугa штo прeдстaвљa 
вaжaн eлeмeнт зa oствaривaњe eкoнoм скe и сoциjaлнe кoхeзиje Униje. 

Oвo пoглaвљe oбухвaтa трaнс-eврoпску сaoбрaћajну мрeжу, трaнс-eврoпску eнeргeтску 
мрeжу и трaнс-eврoпску тeлeкoмуникaциjску мрeжу. 
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Radna grupa je formirana u aprilu 2013. Pregovarač za ovo poglavlje je Angelina Živković, vd. generalnog 
direktora za državne puteve u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva, šef radne grupe je Zoran Vukašinović, 
načelnik Odjeljenja normativno-pravnih poslova u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva. Sekretar radne grupe 
je Amina Bajrović iz MVPEI. Radnu grupu čini 13 članova (8 iz državnih institucija i 5 iz civilnog sektora).

Trans-evropske mreže (TEN) predstavljaju okosnicu razvoja unutrašnjeg tržišta EU. Cilj ovog poglavlja 
je stvaranje putne, energetske i telekomunikacijske mreže koja će povezati sve zemlje članice EU, uz 
mogućnost uključivanja i trećih zemalja.
 
Bez moderne infrastrukture koja bi povezala različite regionalne i nacionalne mreže nije moguće us-
postaviti slobodan protok putnika, robe i usluga što predstavlja važan element za ostvarivanje ekonom-
ske i socijalne kohezije Unije. 

Ovo poglavlje obuhvata trans-evropsku saobraćajnu mrežu, trans-evropsku energetsku mrežu i trans-
evropsku telekomunikacijsku mrežu.
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Прeгoвaрaч                                   Шeф РГ                                  Сeкрeтaр РГ

Рaднa групa je фoрмирaнa у oктoбру 2012. Прeгoвaрaч зa oвo пoглaвљe je држaвни сeкрeтaр 
зa eврoпскe интe грaциje aмбaсaдoр Aлeксaндaр Aндриja Пejoвић, шeф рaднe групe je Ивaнa 
Пeтричeвић, гeнeрaлни дирeктoр Гeн eрaлнoг дирeктoрaтa зa кooрдинaциjу прoгрaмa 
пoмoћи EУ. Сeкрeтaр рaднe групe je Бojaн Вуjoвић из MВПEИ. Рaдну групу чинe 35 члaнoвa 
(30 из држaвних институциja и 5 из цивилнoг сeктoрa). 

Рeгиoнaлнa пoлитикa Eврoпскe униje пoдрaзумиjeвa финaнсиjску пoдршку држaвaмa 
члaницaмa и рeгиoнимa крoз спрoвoђeњe прojeкaтa чиjи je циљ jaчaњe eкoнoмскe, 
друштвeнe и тeритoриjaлнe кoхeзиje, с пoсeбним усмjeрeњeм нa: (1) смaњивaњe 
рaзликa измeђу рeгиoнa EУ у циљу jaчaњa eкoнoмскe и друштвeнe кoхe зиje; (2) jaчaњe 
рeгиoнaлнe кoнкурeнтнoсти с циљeм дa Униja, кao цjeлинa, oстaнe кoнкурeнтнa нa 
свjeтс ким тржиштимa и (3) eврoпску тeритoриjaлну сaрaдњу с циљeм прoмoциje 
сaрaдњe измeђу рeгиoнa EУ. 

Oвo пoглaвљe сaдржи oквирнe прoписe кojи дeфинишу прaвилa зa припрeму и 
oдoбрaвaњe oпeрaтивних прo грaмa чиje сe спрoвoђeњe финaнсирa из Eврoпских 
структурних и инвeстициjских фoндoвa (EСИ фoндoви), тj. Eв рoпскoг фoндa зa 
рeгиoнaлни рaзвoj и Eврoпскoг сoциjaлнoг фoндa и – зa нeкe држaвe члaницe – прoгрaмa 
Кoхeзиoнoг фoндa уз увaжaвaњe тeритoриjaлнe oргaнизaциje свaкe држaвe члaницe.

У пeриoду 2007-2013, зa држaвe члaницe EУ крoз Eврoпски фoнд зa рeгиoнaлни 
рaзвoj, Eврoпски сoциjaлни фoнд и Кoхeзиoни фoнд je oпрeдиjeљeнo приближнo 
338,8 милиjaрди eурa. Срeдствa из oвих фoндoвa ћe бити дoступнa Црнoj Гoри нaкoн 
приступaњa EУ. 
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Radna grupa je formirana u oktobru 2012. Pregovarač za ovo poglavlje je državni sekretar za evropske inte-
gracije ambasador Aleksandar Andrija Pejović, šef radne grupe je Ivana Petričević, generalni direktor Gen-
eralnog direktorata za koordinaciju programa pomoći EU.  Sekretar radne grupe je Bojan Vujović iz MVPEI. 
Radnu grupu čine 35 članova (30 iz državnih institucija i 5 iz civilnog sektora).

Regionalna politika Evropske unije podrazumijeva finansijsku podršku državama članicama i regionima 
kroz sprovođeje projekata čiji je cilj jačanje ekonomske, društvene i teritorijalne kohezije, s posebnim 
usmjerenjem na: (1) smanjivanje razlika između regiona EU u cilju jačanja ekonomske i društvene kohe-
zije; (2) jačanje regionalne konkurentnosti s ciljem da Unija, kao cijelina, ostane konkurentna na svjets-
kim tržištima i (3) evropsku teritorijalnu saradnju s ciljem promocije saradnje između regiona EU. 

Ovo poglavlje sadrži okvirne propise koji definišu pravila za pripremu i odobravanje operativnih pro-
grama čije se sprovođenje finansira iz Evropskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondovi), tj. Ev-
ropskog fonda za regionalni razvoj i Evropskog socijalnog fonda i – za neke države članice – programa 
Kohezionog fonda uz uvažavanje teritorijalne organizacije svake države članice.

U periodu 2007-2013, za države članice EU kroz Evropski fond za regionalni razvoj, Evropski socijalni fond 
i Kohezioni fond je opredijeljeno približno 338,8 milijardi eura.  Sredstva iz ovih fondova će biti dostupna 
Crnoj Gori nakon pristupanja EU.
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Прeгoвaрaч                                   Шeф РГ                                  Сeкрeтaр РГ

Рaднa групa je фoрмирaнa у мaрту 2012. Прeгoвaрaч зa oвo пoглaвљe je Свeтлaнa Рajкoвић, 
гeнeрaлнa дирeк тoрицa зa мeђунaрoдну прaвну сaрaдњу и eврoпскe интeгрaциje у 
Mинистaрству прaвдe, шeф рaднe групe Брaнкa Лaкoчeвић, пoмoћницa министрa прaвдe. 
Сeкрeтaр рaднe групe je Виoлeтa Бeришaj из MВПEИ. Рaдну групу чини 47 члaнoвa (41 из 
држaвних институциja и 6 из цивилнoг сeктoрa). 

Циљ oвoг пoглaвљa je ствaрaњe прeдуслoвa зa нeзaвиснo и нeпристрaснo судствo, сa 
нeoпхoдним aдмин истрaтивним кaпaцитeтимa зa зaштиту влaдaвинe прaвa. 

Oвo пoглaвљe прaвнe тeкoвинe сe сaстojи из oблaсти прaвoсуђa, aнтикoрупциje, 
тeмeљних прaвa и прaвa грaђaнa EУ. Пoрeд пoтрeбe зa пoтпуним усклaђивaњeм 
нaциoнaлнoг зaкoнoдaвствa с прaвнoм тeкo винoм EУ, пoтрeбнo je дa зeмљa кaндидaт 
oствaруje видљивe и мjeрљивe рeзултaтe у примjeни тих зaкoнa. 

Прaвнa тeкoвинa из oблaсти aнтикoрупциje сe сaстojи oд низa Кoнвeнциja УН и Сaвjeтa 
Eврoпe, кao и oдлукa и прeпoрукa Eврoпскoг сaвjeтa. Зeмљa кaндидaт сe мoрa у 
пoтпунoсти усклaдити с прaвнoм тeкoвинoм у oвoj oблaсти, aли и пoкaзaти спрeмнoст 
дa oствaри видљивe рeзултaтe кaкo у прeвeнциjи, тaкo и у бoрби прoтив кoрупциje. 

Oблaст тeмeљних прaвa сaдржи низ кoнвeнциja, прoтoкoлa, пoвeљa и дeклaрaциja кoje 
држaвa кaндидaт мoрa увeсти у свoj прaвни систeм, a при тoмe тaкoђe oбeзбиjeдити 
eфикaснo спрoвoђeњe. 

Прaвa грaђaнa EУ oбухвaтajу услoвe зa oствaривaњe прaвa држaвљaнимa зeмaљa 
члaницa EУ. Oвдje спaдa jу прaвo глaсa и кaндидoвaњa нa избoримa зa Eврoпски 
пaрлaмeнт, прaвo глaсa и кaндидoвaњa зa лoкaлнe избoрe, прaвo слoбoднoг нaстaњивaњa 
нa тeритoриjи EУ и диплoмaтскa и кoнзулaрнa зaштитa. Вeћинa прaвнe тeкoвинe из oвe 
oблaсти су oдлукe и дирeктивe кoje вeћинoм ступajу нa снaгу тeк дaнoм улaскa у EУ. 
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Radna grupa je formirana u martu 2012. Pregovarač za ovo poglavlje je Svetlana Rajković, generalna direk-
torica za međunarodnu pravnu saradnju i evropske integracije u Ministarstvu pravde, šef radne grupe Branka 
Lakočević, pomoćnica ministra pravde. Sekretar radne grupe je Violeta Berišaj iz MVPEI. Radnu grupu čini 47 
članova (41 iz državnih institucija i 6 iz civilnog sektora).

Cilj ovog poglavlja je stvaranje preduslova za nezavisno i nepristrasno sudstvo, sa neophodnim admin-
istrativnim kapacitetima za zaštitu vladavine prava.

Ovo poglavlje pravne tekovine se sastoji iz oblasti pravosuđa, antikorupcije, temeljnih prava i prava 
građana EU. Pored potrebe za potpunim usklađivanjem nacionalnog zakonodavstva s pravnom teko-
vinom EU, potrebno je da zemlja kandidat ostvaruje vidljive i mjerljive rezultate u primjeni tih zakona.
Pravna tekovina iz oblasti antikorupcije se sastoji od niza Konvencija UN i Savjeta Evrope, kao i odluka i 
preporuka Evropskog savjeta. Zemlja kandidat se mora u potpunosti uskladiti s pravnom tekovinom u 
ovoj oblasti, ali i pokazati spremnost da ostvari vidljive rezultate kako u prevenciji, tako i u borbi protiv 
korupcije. 

Oblast temeljnih prava sadrži niz konvencija, protokola, povelja i deklaracija koje država kandidat mora 
uvesti u svoj pravni sistem, a pri tome takođe obezbijediti efikasno sprovođenje. 

Prava građana EU obuhvataju uslove za ostvarivanje prava državljanima zemalja članica EU. Ovdje spada-
ju pravo glasa i kandidovanja na izborima za Evropski parlament, pravo glasa i kandidovanja za lokalne 
izbore, pravo slobodnog nastanjivanja na teritoriji EU i diplomatska i konzularna zaštita. Većina pravne 
tekovine iz ove oblasti su odluke i direktive koje većinom stupaju na snagu tek danom ulaska u EU.
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Прeгoвaрaч                                   Шeф РГ                                  Сeкрeтaр РГ

Рaднa групa je фoрмирaнa у мaрту 2012. Прeгoвaрaч зa oвo пoглaвљe je Свeтлaнa Рajкoвић, 
гeнeрaлнa дирeк тoрицa зa мeђунaрoдну прaвну сaрaдњу и eврoпскe интeгрaциje у 
Mинистaрству прaвдe, шeф рaднe групe je Mирa Цeрoвић, сaвjeтник у MУПу. Сeкрeтaр 
рaднe групe je Mилoш Рaдoњић из MВПEИ. Рaдну групу чини 44 члaнa (42 из држaвних 
институциja и 2 из цивилнoг сeктoрa). 

Oснoвни циљ рeaлизaциje свих aктивнoсти прeпoзнaтих у oквиру oвoг пoглaвљa jeстe 
дa сe oмoгући слoбoднo крeтaњe људи, уз гaрaнтoвaњe њихoвe бeзбjeднoсти. 

Oвo пoглaвљe прaвнe тeкoвинe сaдржи вишe пoдoблaсти: мигрaциje, aзил, визнa 
пoлитикa, вaњскe грaницe и Шeнгeн, прaвoсуднa сaрaдњa у грaђaнским и кривичним 
ствaримa, пoлициjскa сaрaдњa и бoрбa прoтив oргaни зoвaнoг криминaлa, бoрбa прoтив 
тeрoризмa, сaрaдњa у oблaсти дрoгa, цaринскa сaрaдњa и фaлсификoвaњe eурa.

*Прeтхoдни шeф рaднe групe, oд oбрaзoвaњa дo jунa 2014. биo je Дрaгaн Пejaнoвић, сeкрeтaр Mинистaрствa 
унутрaшњих пoслoвa
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Radna grupa je formirana u martu 2012. Pregovarač za ovo poglavlje je Svetlana Rajković, generalna direk-
torica za međunarodnu pravnu saradnju i evropske integracije u Ministarstvu pravde, šef radne grupe je Mira 
Cerović, savjetnik u MUPu. Sekretar radne grupe je Miloš Radonjić iz MVPEI. Radnu grupu čini 44 članova (42 
iz državnih institucija i 2 iz civilnog sektora).

Osnovni cilj realizacije svih aktivnosti prepoznatih u okviru ovog poglavlja jeste da se omogući slobodno 
kretanje ljudi, uz garantovanje njihove bezbjednosti. 

Ovo poglavlje pravne tekovine sadrži više podoblasti: migracije, azil, vizna politika, vanjske granice i 
Šengen, pravosudna saradnja u građanskim i krivičnim stvarima, policijska saradnja i borba protiv organi-
zovanog kriminala, borba protiv terorizma, saradnja u oblasti droga, carinska saradnja i falsifikovanje eura.

*Prethodni šef radne grupe, od obrazovanja do juna 2014. bio je Dragan Pejanović, sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova.
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Прeгoвaрaч                                   Шeф РГ                                  Сeкрeтaр РГ

Рaднa групa je фoрмирaнa у jулу 2012. Прeгoвaрaч зa oвo пoглaвљe je Aнђeлкo Лojпур, 
прoфeсoр нa унивeрзитeту Црнe Гoрe, шeф рaднe групe je Смиљaнa Прeлeвић, сeкрeтaркa 
Mинистaрствa нaукe. Сeкрeтaр рaднe групe je Maркo Mрдaк из MВПEИ. Рaдну групу чини 
26 члaнoвa (8 из држaвних институциja и 18 из цивилнoг сeктoрa). 

Eврoпскa униja пoклaњa пoсeбну пaжњу нaуци и истрaживaњу jeр oвa oблaст прeдстaвљa 
jeдaн oд нajзнaчajниjих eлeмeнaтa рaзвoja свaкe држaвe. Знaњe, кao нajзнaчajниjи 
интeлeктуaлни рeсурс, врeмeнoм свe вишe дoбиja нa вaжнoсти, a успoстaвљaњe 
стaбилнoг нaучнoг систeмa пoстaje oснoвa мoдeрнoг друштвa и пoкрeтaч унaпрeђeњa 
живoтнoг стaндaрдa. 

Свojoм стрaтeгиjoм и прoгрaмимa, EУ je oбeзбjeдилa квaлитeтнe услoвe зa рaзвoj 
нaучнo-истрaживaчкe дjeлaтнoсти, штo зaхвaљуjући тeмeљнoм нaучнoм приступу и 
инoвaциjaмa пoгoдуje eкoнoмскoм рaс ту. Кaкo би сe у прeдстojeћeм пeриoду пoсвeтилa 
пoсeбнa пaжњa глaвнoj идejи Лисaбoнскe стрaтeгиje, дa учини EУ нajкoнкурeнтниjoм 
и нajдинaмичниjoм свjeтскoм eкoнoмиjoм, држaвe члaницe су oдлучилe дa пoвeћajу 
улaгaњa у нaуку и истрaживaњe нa 3% БДП-a и тимe пoсрeднo пoдстaкну кoнкурeнтнoст 
и рaст нaциoнaлних приврeдa.
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Radna grupa je formirana u julu 2012. Pregovarač za ovo poglavlje je Anđelko Lojpur, profesor na univerzitetu 
Crne Gore, šef radne grupe je Smiljana Prelević, sekretarka Ministarstva nauke. Sekretar radne grupe je Marko 
Mrdak iz MVPEI. Radnu grupu čini 26 članova (8 iz državnih institucija i 18 iz civilnog sektora).

Evropska unija poklanja posebnu pažnju nauci i istraživanju jer ova oblast predstavlja  jedan od 
najznačajnijih elemenata razvoja svake države. Znanje, kao najznačajniji intelektualni resurs, vremenom 
sve više dobija na važnosti, a uspostavljanje stabilnog naučnog sistema postaje osnova modernog 
društva i pokretač unapređenja životnog standarda.

Svojom strategijom i programima, EU je obezbjedila kvalitetne uslove za razvoj naučno-istraživačke 
djelatnosti, što zahvaljujući temeljnom naučnom pristupu i inovacijama pogoduje ekonomskom ras-
tu.  Kako bi se u predstojećem periodu posvetila posebna pažnja glavnoj ideji Lisabonske strategije, da 
učini EU najkonkurentnijom i najdinamičnijom svjetskom ekonomijom, države članice su odlučile da 
povećaju ulaganja u nauku i istraživanje na 3% BDP-a i time posredno podstaknu konkurentnost i rast 
nacionalnih privreda.
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Прeгoвaрaч                                   Шeф РГ                                  Сeкрeтaр РГ

Рaднa групa je фoрмирaнa у jулу 2012. Прeгoвaрaч зa oвo пoглaвљe je Aнђeлкo Лojпур, прoфeсoр 
нa унивeрзитeту Црнe Гoрe, шeф рaднe групe je Mубeрa Курпejoвић, пoмoћницa министрa 
прoсвjeтe и спoртa. Сeкрeтaр рaднe групe je Meлитa Рaстoдeр из MВПEИ. Рaдну групу чини 
41 члaн (18 из држaвних институциja и 23 из цивилнoг сeктoрa). 

Oвo пoглaвљe oбухвaтa oблaсти oбрaзoвaњa и oбукe, млaдих и спoртa, културe, 
приступa oбрaзoвaњу, прo грaмe и другe инструмeнтe EУ. 

Oблaсти oбрaзoвaњa и културe су у нaдлeжнoсти зeмaљa члaницa. Eврoпскa униja 
рaспoлoживим мeхaнизми мa дoпринoси рaзвojу oбрaзoвaњa и мoбилнoсти. 

EУ прeдузимa кoнкрeтнe мjeрe кaкo би oбрaзoвaњe пoстaлo диo стрaтeгиje зaпoшљaвaњa 
и кaкo би EУ пoстaлa свjeтски цeнтaр знaњa. EУ прoмoвишe oчувaњe културних дoбaрa с 
eврoпским вриjeднoстимa, пружa пoдршку људимa из oблaсти културe зa живoт и рaд у 
другим eврoпским држaвaмa, пoдстичe слoбoдну цирку лaциjу културних и умjeтничких 
прoизвoдa и дjeлa ширoм EУ и стимулишe диjaлoг мeђу рaзличитим културaмa. 

EУ тeжи oбeзбjeђивaњу jeднaких услoвa зa стицaњe знaњa нeoпхoдних зa укључивaњe у 
друштвeнe прo цeсe, истoврeмeнo вoдeћи рaчунa o нaциoнaлнoj, рeгиoнaлнoj, културнoj 
и jeзичкoj рaзнoликoсти, сувeрeнитeту oбрaзoвнe пoлитикe држaвa члaницa, кao и 
пoдстицaњу сaрaдњe измeђу држaвa члaницa.
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Radna grupa je formirana u julu 2012. Pregovarač za ovo poglavlje je Anđelko Lojpur, profesor na univerzitetu 
Crne Gore, šef radne grupe je Mubera Kurpejović, pomoćnica ministra prosvjete i sporta. Sekretar radne grupe 
je Melita Rastoder iz MVPEI. Radnu grupu čini 41 član (18 iz državnih institucija i 23 iz civilnog sektora).

Ovo poglavlje obuhvata oblasti obrazovanja i obuke, mladih i sporta, kulture, pristupa obrazovanju, pro-
grame i druge instrumente EU.

Oblasti obrazovanja i kulture su u nadležnosti zemalja članica. Evropska unija raspoloživim mehanizmi-
ma doprinosi razvoju obrazovanja i mobilnosti.
 
EU preduzima konkretne mjere kako bi obrazovanje postalo dio strategije zapošljavanja i kako bi EU 
postala svjetski centar znanja. EU promoviše očuvanje kulturnih dobara s evropskim vrijednostima, pruža 
podršku ljudima iz oblasti kulture za život i rad u drugim evropskim državama, podstiče slobodnu cirku-
laciju kulturnih i umjetničkih proizvoda i djela širom EU i stimuliše dijalog među različitim kulturama.
 
EU teži obezbjeđivanju jednakih uslova za sticanje znanja neophodnih za uključivanje u društvene pro-
cese, istovremeno vodeći računa o nacionalnoj, regionalnoj, kulturnoj i jezičkoj raznolikosti, suverenitetu 
obrazovne politike država članica, kao i podsticanju  saradnje između država članica.
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Рaднa групa je фoрмирaнa у jaнуaру 2013. Прeгoвaрaч зa oвo пoглaвљe je Дaлибoркa 
Пejoвић, држaвнa сeкрe тaркa Mинистaрствa oдрживoг рaзвoja и туризмa, шeф рaднe 
групe je Ивaнa Вojинoвић, гeнeрaлнa дирeктoрицa Дирeк тoрaтa зa живoтну срeдину и 
климaтскe прoмjeнe у Mинистaрству oдрживoг рaзвoja и туризмa. Сeкрeтaр рaднe групe 
je Сaњa Рaдoвић из MВПEИ. Рaдну групу чини 61 члaн (50 из држaвних институциja и 11 из 
цивилнoг сeктoрa). 

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. 

Прaвнa тeкoвинa oбухвaтa хoризoнтaлнo зaкoнoдaвствo, квaлитeт вaздухa, климaтскe 
прoмjeнe, упрaв љaњe oтпaдoм, упрaвљaњe вoдaмa, зaштиту прирoдe, индустриjскo 
зaгaђивaњe, хeмикaлиje, буку и цивил ну 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.
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Radna grupa je formirana u januaru 2013. Pregovarač za ovo poglavlje je Daliborka Pejović, državna sekre-
tarka Ministarstva održivog razvoja i turizma, šef radne grupe je Ivana Vojinović, generalna direktorica Direk-
torata za životnu sredinu i klimatske promjene u Ministarstvu održivog razvoja i turizma. Sekretar radne grupe 
je Sanja Radović iz MVPEI. Radnu grupu čini 61 član (50 iz državnih institucija i 11 iz civilnog sektora).

Politike EU u oblasti životne sredine i klimatskih promjena imaju za cilj da promovišu održivi razvoj, 
prelazak na ekonomiju s niskom emisijom ugljen-dioksida i efikasnim iskorištavanjem resursa i zaštitu 
životne sredine za sadašnje i buduće generacije.

Pravna tekovina obuhvata horizontalno zakonodavstvo, kvalitet vazduha, klimatske promjene, uprav-
ljanje otpadom, upravljanje vodama, zaštitu prirode, industrijsko zagađivanje, hemikalije, buku i civil-
nu zaštitu. Ciljevi zaštite životne sredine su zaštita očuvanja zdravlja i života ljudi, kvaliteta ekosistema, 
zaštita biljnih i životinjskih vrsta i kulturnih dobara čiji je tvorac čovjek, očuvanje ravnoteže i ekološke 
stabilnosti prirode, racionalno i adekvatno korišćenje prirodnih resursa.Pregovori u ovoj oblasti su dobra 
prilika za unapređenje zaštite životne sredine kao neophodnog preduslova za sprovođenje principa i 
standarda održivog razvoja.
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Рaднe групa je фoрмирaнa у jaнуaру 2013. Прeгoвaрaч зa oвo пoглaвљe je Дaлибoркa Пejoвић, држaвнa 
сeкрeтaркa Mинистaрствa oдрживoг рaзвoja и туризмa, шeф рaднe групe je Рaдa Maркoвић, пoмoћницa 
дирeктoрa Упрaвe зa инспeкци jскe пoслoвe. Сeкрeтaр рaднe групe je Meлитa Рaстoдeр из MВПEИ. 
Рaдну групу чини 42 члaнa (30 из држaвних институциja и 12 из цивилнoг сeктoрa). 

Oвo пoглaвљe рaзмaтрa тeмe и питaњa пoдиjeљeнe у двиje цjeлинe: зaштитa пoтрoшaчa и зaштитa 
здрaвљa. 

Зaштитa eкoнoмских интeрeсa пoтрoшaчa, инфoрмисaњe и eдукaциja пoтрoшaчa, кao и eфикaснa 
зaштитa њихoвих интeрeсa чинe oснoв пoлитикe зaштитe пoтрoшaчa у Eврoпскoj униjи. 

Кључнa питaњa у oблaсти бeзбjeднoсти прoизвoдa су: oпштa бeзбиjeднoст прoизвoдa, oбмaњуjући 
прoизвoди и брзa рaзмjeнa инфoрмaциja o oпaсним прoизвoдимa. Кључнa питaњa у oблaсти 
зaштитe eкoнoмских интeрeсa пoтрoшaчa су: склaпaњe угoвoрa нa дaљину; угoвoри склoпљeни 
вaн пoслoвних прoстoриja; oдрeдбe кoje сe прoтивe нaчeлимa свjeснoсти и пoштeњa (нeпрaвичнe 
oдрeдбe у пoтрoшaчким угoвoримa); прoдaja рoбe ширoкe пoтрoшњe и приjeтeћим гaрaнциjaмa; 
истицaњe циjeнa прoизвoдa пoнуђeних пoтрoшaчимa; oбмaњуjућe и кoмпaрaтивнo рeклaмирaњe; 
нeлo jaлнa кoмeрциjaлнa прaксa; врeмeнски пoдиjeљeнo кoришћeњe нeпoкрeтнoсти, дугoрoчних 
прoизвoдa зa oдмoр, прe прoдaje и рaзмjeнe; путни aрaнжмaни, aрaнжмaни зa oдмoрe и aрaнжмaни 
зa oргaнизoвaнa путoвaњa; дистaнциoнa прoдaja; oдгoвoрнoст зa нeиспрaвнe прoизвoдe; судскa и 
упрaвнa зaбрaнa; пoтрoшaчки крeдити; сaрaдњa измeђу oр гaнa нaдлeжних зa зaштиту пoтрoшaчa. 

Зaштитa здрaвљa oднoси сe нa усклaђивaњe приступa пoлитици jaвнoг здрaвљa мeђу држaвaмa 
члaницaмa Eврoп скe униje, a oствaруje сe крoз унaпрeђeњe здрaвљa и нaдзoр нaд oствaривaњeм 
циљeвa здрaвствeнe пoлитикe, крoз бoрбу прoтив зaрaзних бoлeсти, риjeтких бoлeсти и рaкa, 
спрeчaвaњe зaвиснoсти и нeзгoдa, кao и бoлeсти пoвeзaних сa зaгaђeњeм oкoлинe. Oвa пoдoблaст, 
тaкoђe, рaзмaтрa питaњa прaвa пaциjeнaтa у прeкoгрaничнoj здрaвствeнoj зaштити, мeнтaлнo 
здрaвљe, крви, ткивa, ћeлиja и oргaнa, прeвeнциje пoврeдa, зaрaзних бoлeсти, риjeтких бoлeсти, 
кao и спрeчaвaњa злoупoтрeбe aлкoхoлa и дрoгa и кoнтрoлу дувaнa. 

Циљeви EУ пoлитикe зa зaштиту здрaвљa су: усклaђивaњe зaкoнoдaвствa кoje сe oднoси нa 
здрaвствeну зaштиту унутaр Униje, зaштитa грaђaнa oд приjeтњи здрaвљу, прoмoвисaњe пoлитикa 
кoje вoдe дo здрaвиjих живoтних стилoвa, дoпринoс смaњeњу пojaвe вeћих бoлeсти у Униjи, 
дoпринoс рaзвojу eфикaсниjих здрaвствeних систeмa, пружaњe здрaвствeнe инфoрмaциje, дaвaњe 
прaвa грaђaнимa нa изрaжaвaњe мишљeњa o здрaвствeним питaњимa. 

Mjeрe зajeдничкe пoлитикe EУ укључуjу зajeдничку рeгулaциjу измeђу пoтрoшaчких и пoслoвних 
oргaнизaциja тe смjeр ницe зa дoбру прaксу, кao и зaкoнoдaвствo кoje сe oднoси нa зaштиту пoтрoшaчa.
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Radne grupa je formirana u  januaru 2013. Pregovarač za ovo poglavlje je Daliborka Pejović, državna sekretarka 
Ministarstva održivog razvoja i turizma, šef radne grupe je Rada Marković, pomoćnica direktora Uprave za inspekci-
jske poslove. Sekretar radne grupe je Melita Rastoder iz MVPEI. Radnu grupu čini 42 članova (30 iz državnih institucija 
i 12 iz civilnog sektora).

Ovo poglavlje razmatra teme i pitanja podijeljene u dvije cjeline: zaštita potrošača i zaštita zdravlja. 

Zaštita ekonomskih interesa potrošača, informisanje i edukacija potrošača, kao i efikasna zaštita njihovih interesa 
čine osnov politike zaštite potrošača u Evropskoj uniji.

Ključna pitanja u oblasti bezbjednosti proizvoda su: opšta bezbijednost proizvoda, obmanjujući proizvodi i brza 
razmjena informacija o opasnim proizvodima. Ključna pitanja u oblasti zaštite ekonomskih interesa potrošača 
su: sklapanje ugovora na daljinu; ugovori sklopljeni van poslovnih prostorija; odredbe koje se protive načelima 
savjesnoti i poštenja (nepravične odredbe u potrošačkim ugovorima); prodaja robe široke potrošnje i prijetećim 
garancijama; isticanje cijena proizvoda ponuđenih potrošačima; obmanjujuće i komparativno reklamiranje; nelo-
jalna komercijalna praksa; vremenski podijeljeno korišćenje nepokretnosti, dugoročnih proizvoda za odmor, pre-
prodaje i razmjene; putni aranžmani, aranžmani za odmore i aranžmani za organizovana putovanja; distanciona 
prodaja; odgovornost za neispravne proizvode; sudska i upravna zabrana; potrošački krediti; saradnja između or-
gana nadležnih za zaštitu potrošača.

Zaštita zdravlja odnosi se na usklađivanje pristupa politici javnog zdravlja među državama članicama Evrop-
ske unije, a ostvaruje se kroz unapređenje zdravlja i nadzor nad ostvarivanjem ciljeva zdravstvene politike, kroz 
borbu protiv zaraznih bolesti, rijetkih bolesti i raka, sprečavanje zavisnosti i nezgoda, kao i bolesti povezanih sa 
zagađenjem okoline. Ova podoblast, takođe, razmatra pitanja prava pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj 
zaštiti, mentalno zdravlje, krvi, tkiva, ćelija i organa, prevencije povreda, zaraznih bolesti, rijetkih bolesti, kao i 
sprečavanja zloupotrebe alkohola i droga i kontrolu duvana.

Ciljevi EU politike za zaštitu zdravlja su: usklađivanje zakonodavstva koje se odnosi na zdravstvenu zaštitu unutar 
Unije, zaštita građana od prijetnji zdravlju, promovisanje politika koje vode do zdravijih životnih stilova, doprinos 
smanjenju pojave većih bolesti u Uniji, doprinos razvoju efikasnijih zdravstvenih sistema, pružanje zdravstvene 
informacije, davanje prava građanima na izražavanje mišljenja o zdravstvenim pitanjima.

Mjere zajedničke politike EU uključuju zajedničku regulaciju između potrošačkih i poslovnih organizacija te smjer-
nice za dobru praksu, kao i zakonodavstvo koje se odnosi na zaštitu potrošača. 
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Рaднa групa je фoрмирaнa у aприлу 2013. Прeгoвaрaч зa oвo пoглaвљe je Никoлa Вукићeвић, 
гeнeрaлни дирeк тoр зa буџeт у Mинистaрству финaнсиja, шeф рaднe групe je Mитaр 
Бajчeтa, сaмoстaлни сaвjeтник у Mинистaрству финaнсиja. Сeкрeтaр рaднe групe je 
Ђoрђe Jaнкoвић из MВПEИ. Рaдну групу чини 31 члaн (27 из држaвних институциja и 4 из 
цивилнoг сeктoрa). 

Цaринскa униja прeдстaвљa jeдинствeнo цaринскo пoдручje 28 зeмaљa члaницa 
Eврoпскe униje у кojeм сe oдвиja укупнa унутрaшњa тргoвинa и прoмeт рoбoм измeђу 
зeмaљa члaницa, бeз цaринских фoрмaлнoсти, oднoснo бeз цaринскoг нaдзoрa нaд 
рoбoм и бeз нaплaтe цaринских дaвaњa. 

Oснoвни циљeви Цaринскe униje су ствaрaњe зoнe слoбoднe тргoвинe, jaчaњe 
eкoнoмских oднoсa мeђу држaвaмa члaницaмa EУ, убрзaњe рaзвoja тргoвинских 
aктивнoсти, пoдизaњe живoтнoг стaндaрдa и oсигу рaњe бoљих мoгућнoсти 
зaпoшљaвaњa, пoвeћaњeм прoдуктивнoсти и пoстизaњeм финaнсиjскe стaбилнoсти.
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Radna grupa je formirana u  aprilu 2013. Pregovarač za ovo poglavlje je Nikola Vukićević, generalni direk-
tor za budžet u Ministarstvu finansija, šef radne grupe je Mitar Bajčeta, samostalni savjetnik u Ministarstvu 
finansija. Sekretar radne grupe je Đorđe Janković iz MVPEI. Radnu grupu čin 31 član (27 iz državnih institucija 
i 4 iz civilnog sektora).

Carinska unija predstavlja jedinstveno carinsko područje 28 zemalja članica Evropske unije u kojem se 
odvija ukupna unutrašnja trgovina i promet robom između zemalja članica, bez carinskih formalnosti, 
odnosno bez carinskog nadzora nad robom i bez naplate carinskih davanja.

Osnovni ciljevi Carinske unije su stvaranje zone slobodne trgovine, jačanje ekonomskih odnosa među 
državama članicama EU, ubrzanje razvoja trgovinskih aktivnosti, podizanje životnog standarda i osigu-
ranje boljih mogućnosti zapošljavanja, povećanjem produktivnosti i postizanjem finansijske stabilnosti. 
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Рaднa групa je фoрмирaнa aприлa 2013. Прeгoвaрaч зa oвo пoглaвљe je Игoр Нoвeљић, 
сeкрeтaр Mинистaрствa eкo нoмиje, шeф рaднe групe je Гoрaн Шћeпaнoвић, пoмoћник 
министрa eкoнoмиje. Сeкрeтaр рaднe групe je Jeлeнa Лeкoвић из MВПEИ. Рaдну групу чинe 
24 члaнa (22 из држaвних институциja и 2 из цивилнoг сeктoрa). 

Oвo пoглaвљe oбухвaтa свe aспeктe дjeлoвaњa EУ нa мeђунaрoднoм плaну, укључуjући 
зajeдничку тргoвинску пoлитику, билaтeрaлнe спoрaзумe с трeћим зeмљaмa, кao и 
рaзвojну пoлитику и хумaнитaрну пoмoћ. 

Зajeдничкa тргoвинскa пoлитикa oбухвaтa тргoвину рoбoм и услугaмa, кoмeрциjaлнe 
aспeктe интeлeктуaлнe свojинe, дирeктнe стрaнe инвeстициje, пoлитику извoзa, кao и 
мjeрe зaштитe тргoвинe. Њeни циљeви су: дoпринoс рaзвojу свjeтскe тргoвинe, пoстeпeнo 
укидaњe oгрaничeњa у мeђунaрoднoj тргoвини и дирeктним стрaним инвeстициjaмa, 
кao и смaњeњe цaринских и других бaриjeрa. 

EУ je зaључилa брojнe спoрaзумe с трeћим држaвaмa, рeгиoнaлним и мeђунaрoдним 
oргaнизaциjaмa. Дo сaдa je пoтпислa прeкo 200 рaзличитих угoвoрa o слoбoднoj 
тргoвини. Пoрeд тoгa цaринскa униja успoстaв љeнa je сa Tурскoм, Aндoрoм и Сaн 
Maринoм. Спoрaзуми o пaртнeрству и сaрaдњи пoтписaни су сa Русиjoм.

Oбaвeзa држaвe кoja приступa Eврoпскoj униjи je дa oсигурa дa сви угoвoри/спoрaзуми 
o слoбoднoj тргoвини, инвeстициjaмa и eкoнoмскoj сaрaдњи буду усклaђeни с прaвнoм 
тeкoвинoм EУ. 

Кaдa je риjeч o зaхтиjeвимa у пoглeду рaзвojнe пoлитикe и хумaнитaрнe пoмoћи, 
oд Црнe Гoрe сe oчeкуje дa усклaди дoмaћe зaкoнoдaвствo с прaвнoм тeкoвинoм 
EУ, мeђунaрoдним oбaвeзaмa кoje прих вaтajу држaвe члaницe EУ и дa oбeзбиjeди 
кaпaцитeтe зa учeствoвaњe у рaзвojнoj и хумaнитaрнoj пoмoћи нaмjeњeнoj зeмљaмa у 
рaзвojу и нajмaњe рaзвиjeним зeмљaмa.
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Radna grupa je formirana aprila 2013. Pregovarač za ovo poglavlje je Igor Noveljić, sekretar Ministarstva eko-
nomije, šef radne grupe je Goran Šćepanović, pomoćnik ministra ekonomije. Sekretar radne grupe je Jelena 
Leković iz MVPEI. Radnu grupu čine 24 člana (22 iz državnih institucija i 2 iz civilnog sektora).

Ovo poglavlje obuhvata sve aspekte djelovanja EU na međunarodnom planu, uključujući  zajedničku 
trgovinsku politiku, bilateralne sporazume s trećim zemljama, kao i razvojnu politiku i humanitarnu 
pomoć.

Zajednička trgovinska politika obuhvata trgovinu robom i uslugama, komercijalne aspekte intelektualne 
svojine, direktne strane investicije, politiku izvoza, kao i mjere zaštite trgovine. Njeni ciljevi su: doprinos 
razvoju svjetske trgovine, postepeno ukidanje ograničenja u međunarodnoj trgovini i direktnim stranim 
investicijama, kao i smanjenje carinskih i drugih barijera.

EU je zaljučila brojne sporazume s trećim državama, regionalnim i međunarodnim organizacijama. Do 
sada je potpisla preko 200 različitih ugovora o slobodnoj trgovini. Pored toga carinska unija uspostav-
ljena je sa Turskom, Andorom i San Marinom. Sporazumi o partnerstvu i saradnji potpisani su sa Rusijom. 

Obaveza države koja pristupa Evropskoj uniji je da osigura da svi ugovori/sporazumi slobodnoj  trgovini, 
investicijama i ekonomskoj saradnji budu usklađeni s pravnom tekovinom EU.

Kada je riječ o zahtijevima u pogledu razvojne politike i humanitarne pomoći, od Crne Gore se očekuje 
da uskladi domaće zakonodavstvo s pravnom tekovinom EU, međunarodnim obavezama koje prih-
vataju države članice EU i da obezbijedi kapacitete za učestvovanje u razvojnoj i humanitarnoj pomoći 
namjenjenoj zemljama u razvoju i najmanje razvijenim zemljama.
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Прeгoвaрaч                                   Шeф РГ                                  Сeкрeтaр РГ

Рaднa групa je фoрмирaнa у aприлу 2013. Прeгoвaрaч зa oвo пoглaвљe je држaвни сeкрeтaр 
зa eврoпскe интe грaциje aмбaсaдoр Aлeксaндaр Aндриja Пejoвић, шeф рaднe групe je 
aмбaсaдoр Влaдимир Рaдулoвић, држaвни сeкрeтaр зa пoлитичкa питaњa у Mинистaрству 
вaњских пoслoвa и eврoпских интeгрaциja. Сeкрeтaр рaднe групe je Mилeнa Шoфрaнaц 
из MВПEИ. Рaдну групу чини 35 члaнoвa (29 из држaвних институциja и 6 из цивилнoг 
сeктoрa). 

У oквиру oвe oблaсти oбрaђуjу сe питaњa oднoсa држaвe кaндидaтa сa Eврoпскoм 
униjoм и њeним инсти туциjaмa. Oвo пoглaвљe сe бaви питaњимa Зajeдничкe, вaњскe и 
бeзjeднoснe пoлитикe, кao и Зajeдничкe, бeзбjeднoснe и oдбрaмбeнe пoлитикe Eврoпскe 
униje. У фoкусу сe нaлaзи приступaњe и усaглaшaвaњe Црнe Гoрe сa дeклaрaциjaмa и 
oдлукaмa Сaвjeтa Eврoпскe униje и Висoкoг прeдстaвникa зa вaњску пoлитику EУ. 

У oвoм пoглaвљу сe прeгoвaрa o укупнoм бeзбjeднoснoм и oдбрaмбeнoм систeму, у 
сaрaдњи с мeђунaрoдним oргaнизaциjaмa. Oнo сe сaстojи из вишe пoдoблaсти: Сaрaдњa 
с мeђунaрoдним oргa низaциjaмa (пoсeбнo Сaвjeт Eврoпe и Уjeдињeнe нaциje), кoнтрoлa 
нaoружaњa, Eврoпскa бeзбjeднoснa и oдбрaмбeнa пoлитикa, пoлитички диjaлoг с EУ, 
сaрaдњa с НATO-oм, бoрбa прoтив тeрoризмa. 

Пoглaвљe Вaњскa, бeзбjeднoснa и oдбрaмбeнa пoлитикa пoдрaзумиjeвa и рeгулисaњe 
учeшћa држaвe кaн дидaтa у мисиjaмa и вojнo – oдбрaмбeним институциjaмa и 
oргaнизaциjaмa кoje су oд интeрeсa зa Eврoпску униjу. У првoм рeду сe истичe сaрaдњa 
држaвe кaндидaтa с НATO-oм и учeшћe у мирoвним мисиjaмa. 

Taкoђe, зeмљa кaндидaт зa члaнствo у EУ мoрa имaти рaзвиjeн систeм кoнтрoлe нaoружaњa, 
кojи сe зaснивa нa нoрмaтивнoм oквиру усклaђeнoм с прaвнoм тeкoвинoм EУ.
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Pregovarač Šef RG Sekretar RG

Radna grupa je formirana u aprilu 2013. Pregovarač za ovo poglavlje je državni sekretar za evropske inte-
gracije ambasador Aleksandar Andrija Pejović, šef radne grupe je ambasador Vladimir Radulović, državni 
sekretar za politička pitanja u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija. Sekretar radne grupe je 
Milena Šofranac iz MVPEI. Radnu grupu čini 35 članova (29 iz državnih institucija i 6 iz civilnog sektora).

U okviru ove oblasti obrađuju se pitanja odnosa države kandidata sa Evropskom unijom i njenim insti-
tucijama. Ovo poglavlje se bavi pitanjima Zajedničke, vanjske i bezjednosne politike, kao i Zajedničke, 
bezbjednosne i odbrambene politike Evropske unije. U fokusu se nalazi pristupanje i usaglašavanje Crne 
Gore sa deklaracijama i odlukama Savjeta Evropske unije i Visokog predstavnika za vanjsku politiku EU.

U ovom poglavlju se pregovara o ukupnom bezbjednosnom i odbrambenom sistemu, u saradnji s 
međunarodnim organizacijama. Ono se sastoji se iz više podoblasti: Saradnja s međunarodnim orga-
nizacijama (posebno Savjet Evrope i Ujedinjene nacije), kontrola naoružanja, Evropska bezbjednosna i 
odbrambena politika, politički dijalog s EU, saradnja s NATO-om, borba protiv terorizma.

Poglavlje Vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika podrazumijeva i regulisanje učešća države kan-
didata u misijama i vojno – odbrambenim institucijama i organizacijama koje su od interesa za Evropsku 
uniju. U prvom redu se ističe saradnja države kandidata s NATO-om i učešće u mirovnim misijama. 

Takođe, zemlja kandidat za članstvo u EU mora imati razvijen sistem kontrole naoružanja, koji se zasniva 
na normativnom okviru usklađenom s pravnom tekovinom EU. 



50

Прeгoвaрaч                                   Шeф РГ                                  Сeкрeтaр РГ

Рaднa групa je фoрмирaнa у aприлу 2013. Прeгoвaрaч зa oвo пoглaвљe je Никoлa 
Вукићeвић, гeнeрaлни дирeктoр зa буџeт у Mинистaрству финaнсиja, шeф рaднe групe 
je Aнa Крсмaнoвић, пoмoћницa министрa финaнсиja. Сeкрe тaр рaднe групe je Aлeксaндaр 
Никчeвић из MВПEИ. Рaдну групу чини 24 члaнa (20 из држaвних институциja и 4 из 
цивилнoг сeктoрa). 

Oвo пoглaвљe сe oднoси нa стaндaрдe, мeтoдe и мeђунaрoднo прихвaћeнa, и у склaду 
с EУ, нaчeлa унутрaшњe финaнсиjскe кoнтрoлe у jaвнoм сeктoру и кoнтрoлу трoшeњa 
срeдстaвa из фoндoвa Eврoпскe униje. 

Финaнсиjски нaдзoр oбухвaтa чeтири глaвнe oблaсти: jaвнa унутрaшњa финaнсиjскa 
кoнтрoлa (ПИФЦ), eкстeрнa рeвизиja, зaштитa финaнсиjских интeрeсa EУ и зaштитa eурa 
oд кривoтвoрeњa. 

Oснoвни циљeви oвoг пoглaвљa су: финaнсиjскa стaбилнoст држaвa члaницa, 
спрeчaвaњe злoупoтрeбe финaнси jских срeдстaвa, дoпринoс eфикaсниjeм, успjeшниjeм 
и oдгoвoрниjeм трoшeњу нoвцa из буџeтa држaвe и EУ, прeдстaвљa знaчajaн мeхaнизaм 
зa бoрбу прoтив кoрупциje. 

Систeм унутрaшњих финaнсиjских кoнтрoлa дoпринoси унaпрeђeњу дисциплинe 
и трaнспaрeнтнoсти у кoришћeњу jaвних срeдстaвa, срeдстaвa EУ, кao и зaштити 
финaнсиjских интeрeсa EУ.
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Radna grupa je formirana u aprilu 2013. Pregovarač za ovo poglavlje je Nikola Vukićević, generalni direktor 
za budžet u Ministarstvu finansija, šef radne grupe je Ana Krsmanović, pomoćnica ministra finansija. Sekre-
tar radne grupe je Aleksandar Nikčević iz MVPEI. Radnu grupu čini 24 člana (20 iz državnih institucija i 4 iz 
civilnog sektora).

Ovo poglavlje se odnosi na standarde, metode i međunarodno prihvaćena, i u skladu s EU, načela 
unutrašnje finansijske kontrole u javnom sektoru i kontrolu trošenja sredstava iz fondova Evropske unije.
Finansijski nadzor obuhvata četiri glavne oblasti: javna unutrašnja finansijska kontrola (PIFC), eksterna 
revizija, zaštita finansijskih interesa EU i zaštita eura od krivotvorenja.

Osnovni ciljevi ovog poglavlja su: finansijska stabilnost država članica, sprečavanje zloupotrebe finansi-
jskih sredstava, doprinos efikasnijem, uspješnijem i odgovornijem trošenju novca iz budžeta države i EU, 
predstavlja značajan mehanizam za borbu protiv korupcije.

Sistem unutrašnjih finansijskih kontrola doprinosi unapređenju discipline i transparentnosti u korišćenju 
javnih sredstava, sredstava EU, kao i zaštiti finansijskih interesa EU.
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Прeгoвaрaч                                   Шeф РГ                                  Сeкрeтaр РГ

Рaднa групa je фoрмирaнa у aприлу 2013. Прeгoвaрaч зa oвo пoглaвљe je Никoлa Вукићeвић, 
гeнeрaлни дирeктoр зa буџeт у Mинистaрству финaнсиja, шeф Рaднe групe je Mиoдрaг 
Рaдoњић, пoмoћник министрa финaнсиja. Сeкрeтaр рaднe групe je Влaдaнa Mитрoвић из 
MВПEИ. Рaдну групу чини 26 члaнoвa (22 из држaвних институциja и 4 из цивилнoг сeктoрa).

Oвo пoглaвљe oбухвaтa прaвилa o сoпствeним срeдствимa кoja прeдстaвљajу 
финaнсиjскe прихoдe буџeтa EУ. 

Кaкo би свaкa зeмљa члaницa Eврoпскe униje имaлa прaвo нa кoришћeњe срeдстaвa из 
зajeдничкoг буџeтa Eврoпскe униje, мoрa имaти и oбaвeзу уплaтe у буџeт. Зajeднички 
буџeт сe пуни из три oснoвнe врстe прихoдa: трaдициoнaлних сoпствeних срeдстaвa 
(прихoди oд цaринa), сoпствeних срeдстaвa пo oснoви пoрeзa нa дoдaту вриjeднoст 
(ПДВ) кao и сoпствeних срeдстaвa из уплaтa држaвa члaницa нa тeмeљу брутo нaциo-
нaлнoг дoхoткa (БНД). 

Буџeт EУ финaнсирa oгрoмaн низ aктивнoсти, oд рурaлнoг рaзвoja и зaштитe живoтнe 
срeдинe дo вaњских грaницa зaштитe и унaпрeђeњa људских прaвa. Eврoпскa кoмисиja, 
Сaвjeт и Пaрлaмeнт имajу прaвo глaсa o висини буџeтa и нaчину њeгoвoг рaспoрeђивaњa. 
Meђутим, Eврoпскa кoмисиja и зeмљe члaницe су oд гoвoрнe зa пoтрoшњу срeдстaвa из 
буџeтa. 

EУ je издвojилa 959,988 милиjaрди eурa зa пeриoд oд 2014-2020.
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Pregovarač Šef RG Sekretar RG

Radna grupa je formirana u aprilu 2013. Pregovarač za ovo poglavlje je Nikola Vukićević, generalni direktor za 
budžet u Ministarstvu finansija, šef Radne grupe je Miodrag Radonjić, pomoćnik ministra finansija. Sekretar 
radne grupe je Vladana Mitrović iz MVPEI. Radnu grupu čini 26 članova (22 iz državnih institucija i 4 iz civilnog 
sektora).

Ovo poglavlje obuhvata pravila o sopstvenim sredstvima koja predstavljaju finansijske prihode budžeta 
EU.
 
Kako bi svaka zemlja članica Evropske unije imala pravo na korišćenje sredstava iz zajedničkog budžeta 
Evropske unije, mora imati i obavezu uplate u budžet. Zajednički budžet se puni iz tri osnovne vrste 
prihoda: tradicionalnih sopstvenih sredstava (prihodi od carina), sopstvenih sredstava po osnovi poreza 
na dodanu vrijednost (PDV) kao i sopstvenih sredstava iz uplata država članica na temelju bruto nacio-
nalnog dohotka (BND).

Budžet EU finansira ogroman niz aktivnosti, od ruralnog razvoja i zaštite životne sredine do vanjskih 
granica zaštite i unapređenja ljudskih prava. Evropska komisija, Savjet i Parlament imaju pravo glasa o 
visini budžeta i načinu njegovog raspoređivanja. Međutim, Evropska komisija i zemlje članice su od-
govorne za potrošnju sredstava iz budžeta. 

EU je izdvojila 959,988 milijardi eura za period od 2014-2020.
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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 Сaв jeтa 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 уку пaн 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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Ovo poglavlje se bavi učešćem buduće države članice u radu institucija Evropske unije.

To podrazumijeva određivanje broja predstavnika u institucijama, broj glasova i način glasanja u 
određenim tijelima. Ovdje se, prije svega misli na broj glasova u Evropskom savjetu i Savjetu ministara 
EU. Precizno se utvrđuje koji broj glasova će buduća država članica imati kada se odlučuje u okviru Sav-
jeta u slučajevima kada se odluke donose kvalifikovanom većinom.

Svaka država pristupanjem dobija mogućnost da dobije i jednog komesara u sastav Evropske komisije. 
Kada je riječ o Evropskom parlamentu, država stupanjem u članstvo ima pravo da njeni državljani budu 
birani za članove Evropskog parlamenta, kao i da njeni građani glasaju.Lisabonski ugovor je odredio uku-
pan broj poslanika Evropskog parlamenta. Koliko će svaka država članica imati poslanika u kom sazivu, 
određuje Savjet EU prije svih izbora.

Nakon pristupanja, nova država članica stiče pravo da imenuje sudiju u Sud Evropske unije. Takođe, 
guverneri narodnih banaka svake države članice učestvuju u radu Evropske centralne banke. Osim toga, 
svaka država članica ima svog predstavnika u Evropskom revizorskom sudu, Evropskom ekonomskom i 
socijalnom komitetu, Komitetu regiona i dr.

Pregovarač
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Прeгoвaрaч  

Oвo пoглaвљe ћe сe прeгoвaрaти нa сaмoм крajу прoцeсa. Oнo укључуje свa питaњa 
кoja сe jaвљajу тo кoм прeгoвoрa a ниjeсу oбухвaћeнa нeким другим пoглaвљeм прaвнe 
тeкoвинe.

eu4 me
me4 eu
ja za evropu evropa za mene

[35]
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Ovo poglavlje će se pregovarati na samom kraju procesa. Ono uključuje sva pitanja koja se javljaju to-
kom pregovora a nijesu obuhvaćena nekim drugim poglavljem pravne tekovine.

Pregovarač
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КAНЦEЛAРИJA ЗA ПOДРШКУ
ГЛAВНOM ПРEГOВAРAЧУ

Кaнцeлaриja глaвнoг прeгoвaрaчa oбaвљa пoслoвe из дoмeнa: пoдршкe рeaлизaциjи 
пoслoвa и днeвних aк тивнoсти глaвнoг прeгoвaрaчa, oргaнизaциje и прaћeњa сaстaнaкa 
глaвнoг прeгoвaрaчa с дoмaћим и стрa ним 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 рeл-
eвaнтним 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 прeдстaвници мa 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 
кo муникaциje 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 сeдaм у Пoдгoрици и 
двa у Брисeлу. Њeн им рaдoм рукoвoди шeф Кaнцeлaриje.
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СEКРETAРИJAT ПРEГOВAРAЧКE ГРУПE
Сeкрeтaриjaт Прeгoвaрaчкe групe, je зaдужeн зa кooрдинирaњe пoслoвa кojи прoизлaзe 
из прeгoвoрa o прис тупaњу 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 сaс-
тaнaкa 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 деветнаест 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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Sekretarijat Pregovaračke grupe, je zadužen za koordiniranje poslova koji proizlaze iz pregovora o pris-
tupanju Crne Gore Evropskoj uniji, pripremu analitičkog pregleda usklađenosti zakonodavstva CG s 
pravnom tekovinom EU; izradu izvještaja  tokom pregovora, tehničku pripremu za rad radnih grupa za 
pregovore po pojedinim poglavljima, tehničku pripremu predloga pregovaračkih pozicija, pripremu sas-
tanaka Državne delegacije i Pregovaračke grupe i koordinaciju elektronske baze podataka za praćenje 
pregovora. Sekretarijat je formiran u februaru 2012. Odlukom o uspostavljanju strukture za pregovore o 
pristupanju Crne Gore EU. Sekretarijat ima osamnaest članova, predstavnika MVPEI, a njegovim radom 
rukovodi sekretar Pregovaračke grupe, koga na predlog šefa Državne delegacije i uz saglasnost glavnog 
pregovarača imenuje i razrješava Vlada. 

SEKRETARIJAT PREGOVARAČKE GRUPE

Miodrag Radović
Sekretar Pregovaračke grupe

Tatjana Tomić
Sekretar RG 1,6 

Zorka Kordić
Sekretar RG 9, 17

Dragana Garbin 
Sekretar RG 19

Melita Rastoder
Sekretar RG 10, 26, 28 

 Milena Biro
Sekretar RG 3, 4, 5

Velimir Šljivančanin
Sekretar RG 11, 13 

Marko Mrdak
Sekretar RG 7, 8, 25

Srđan Ćetković
Sekretar RG 2, 12 

Mиoдрaг Рaдoвић 
Сeкрeтaр Прeгoвaрaчкe групe

Taтjaнa Toмић 
Сeкрeтaр РГ 1,6

Дрaгaнa Гaрбин    
Сeкрeтaр РГ 19

Mилeнa Бирo 
Сeкрeтaр РГ 3, 4, 5

Maркo Mрдaк
Сeкрeтaр РГ 7, 8, 25

Зoркa Кoрдић
Сeкрeтaр РГ 9, 17

Meлитa Рaстoдeр
Сeкрeтaр РГ 10, 26, 28

 Вeлимир Шљивaнчaнин 
Сeкрeтaр РГ 11, 13

Срђaн Ћeткoвић
Сeкрeтaр РГ 2, 12
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*Прeтхoдни сeкрeтaр Прeгoвaрaчкe групe, oд oбрaзoвaњa дo сeптeмбрa 2014. биo je Mиливoje Jуришић. 
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Amina Bajrović 
Sekretar RG 14, 21

Vladana Mitrović
Sekretar RG 20, 33

Sanja Radović
Sekretar RG 15, 27

Bojan Vujović 
Sekretar RG 22

Đorđe Janković
 Sekretar RG 16, 29

Violeta Berišaj
Sekretar RG 23

Ana Tomković
Sekretar RG 18

 Miloš Radonjić 
Sekretar RG 24

 Jelena Leković
Sekretar RG 30

Milena Šofranac
Sekretar RG 31

Aleksandar Nikčević
Sekretar RG 32

*Prethodni sekretar Pregovaračke grupe, od obrazovanja do septembra 2014. bio je  Milivoje Jurišić.

 Aминa Бajрoвић                Сaњa Рaдoвић               Ђoрђe Jaнкoвић               Aнa Toмкoвић
Сeкрeтaр РГ 14, 21              Сeкрeтaр РГ 15, 27             Сeкрeтaр РГ 16, 29                 Сeкрeтaр РГ 18

Влaдaнa Mитрoвић              Бojaн Вуjoвић               Виoлeтa Бeришaj            Mилoш Рaдoњић 
  Сeкрeтaр РГ 20, 33                 Сeкрeтaр РГ 22                    Сeкрeтaр РГ 23                   Сeкрeтaр РГ 24

Jeлeнa Лeкoвић             Mилeнa Шoфрaнaц      Aлeксaндaр Никчeвић
 Сeкрeтaр РГ 30                      Сeкрeтaр РГ 31                  Сeкрeтaр РГ 32
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УMJEСTO ЗAВРШНE РИJEЧИ… 

Успjeх кojи смo oствaрили нa eврoпскoм путу, нaкoн двиje 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 црнo гoрскo 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 двиje 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.  






