
Уважавајући неопходност транспарентног и инклузивног процеса приступања 

Републике Србије Европској унији, а посебно имајући у виду да организације цивилног 

друштва нису формално чланице преговарачке структуре у процесу преговора о 

приступању Републике Србије Европској унији;  

С обзиром на то да је Преговарачки тим за вођење преговора о приступању 

Републике Србије Европској унији у сарадњи са надлежним органима државне  управе и 

Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом, развио механизам којим се обезбеђује 

активно учешће представника организација цивилног друштва у процесу преговора о 

приступању Републике Србије Европској унији,  

Посебно узимајући у обзир да је Национални конвент о Европској унији форум за 

сарадњу и комуникацију представника Владе са цивилним друштвом који представља 

стално тело организација цивилног друштва које врши мониторинг целокупног тока 

преговора, а где се одвија дебата између представника преговарачке структуре, цивилног 

друштва, синдиката, професионалних организација и приватног сектора.  

Узимајући у обзир Одлуку Одбора за европске интеграције Народне скупштине 

Републике Србије о поступку разматрања предлога преговарачке позиције у процесу 

преговора о приступању 20 бр. 02-1864/14 од 4. јуна 2014. године; 

На основу члана 10. Одлуке о образовању Преговарачког тима за вођење преговора 

о приступању Републике Србије Европској унији („Службени гласник РС“ број 71/2015), и 

члана 4. Закључка којим се усмерава и усклађује рад органа државне управе у поступку 

израде преговарачких позиција у процесу преговора о приступању Републике Србије 

Европској унији („Службени гласник РС“ бр 84/13, 84/14), на основу члана 19. 

Пословника о раду Преговарачког тима за вођење преговора о приступању Републике 

Србије Европској унији, Преговарачки тим, после добијене сагласности члана Владе 

задуженог за европске интеграције, доноси:  

 

 

 

 

 

 



Смернице за сарадњу Преговарачког тима за вођење преговора о 

приступању Републике Србије Европској унији и преговарачких група  

са представницима организација цивилног друштва, Националног 

конвента о Европској унији и Привредне коморе Србије након 

достављања Резултата скрининга 

 

 

Члан 1. 

Предмет овог акта јесу Смернице за сарадњу Преговарачког тима за вођење 

преговора о приступању Републике Србије Европској унији и преговарачких група са 

представницима организација цивилног друштва, Националног конвента о Европској 

унији и Привредне коморе Србије након достављања Резултата скрининга. На основу ових 

смерница, као и других повезаних аката наведених у преамбули, представници цивилног 

друштва, Националног конвента и Привредне коморе Србије укључују се у процес 

преговора. 

Члан 2. 

За потребе овог акта користиће се следеће скраћенице: Преговарачки тим за вођење 

преговора о приступању Републике Србије Европској унији у даљем тексту Преговарачки 

тим, организација цивилног друштва (у даљем тексту: ОЦД), Национални конвент о 

Европској унији (у даљем тексту: НКЕУ) и Привредна комора Србије (у даљем тексту 

ПКС).  

Резултат скрининга је акт који усваја Савет ЕУ на основу Извештаја о скринингу 

који израђује Европска комисија за свако преговарачко поглавље после обављеног 

аналитичког прегледа усклађености законодавства (скрининга), на основу докумената и 

информација достављених од преговарачких група.  

Члан 3. 

Уколико Резултат скрининга садржи позив за доставање преговарачке позиције, 

консултација са ОЦД, НКЕУ и ПКС се обавља у роковима и на начин утврђен Одлуком о 



поступку разматрања предлога преговарачке позиције у процесу преговора о приступању, 

20 бр. 02-1864/14 од 4. јуна 2014. године. 

Чланом 4. став 3. Одлуке утврђено је да, пре разматрања предлога преговарачке 

позиције, Одбор за европске интеграције Народне скупштине обавезно разматра предлоге, 

прилоге и препоруке представника ОЦД, односно НКЕУ и ПКС. Поступак пред Одбором 

за европске интеграције спроводи се по процедури предвиђеној за поступање са 

документима који носе ознаку тајности, у складу са Законом о тајности података. 

Члан 4. 

Уколико Резултат скрининга садржи оцену да Република Србија у датом поглављу 

није достигла довољан ниво усклађености са правним тековинама ЕУ, тада се предвиђају  

мерила за отварање преговора (енг. Opening Benchmarks). Ако мерила за отварање 

преговора садрже обавезу усвајања неког документа (акционог плана, плана, стратегије), 

пре званичног представљања документа Европској комисији, таква документа морају бити 

поднета ОЦД, НКЕУ и ПКС на разматрање и консултације.  

Члан Преговарачког тима, задужен за одређено поглавље, и председник 

преговарачке групе за одговарајуће поглавље, достављају нацрт документа ОЦД, НКЕУ и 

ПКС или их на други начин чине доступним јавности (нпр. објављивањем на интернет 

страници владе, Преговарачког тима, министарства, Канцеларије за европске интеграције 

или Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом), да би се затим о документу 

организовала јавна расправа, у складу са члановима 41. и 42. Пословника Владе. 

Коментари, предлози и сугестије на одговарајући документ, предложени током 

јавне расправе, могу постати део самог документа уколико око тога буде постигнута 

сагласност од стране надлежног органа или организације за припрему тог акта. Ако нема 

сагласности о њиховом увођењу у акт, орган или организација надлежна за припрему акта, 

дужна је да поднесе писмено образложење за одбијање предлога ОЦД – у, НКЕУ и ПКС. 

 

 



Члан 5. 

ОЦД, НКЕУ и ПКС морају бити упознати са коначним текстом документа из 

претходног члана, који је усвојила Влада Србије, а који је претходно представљен 

Европској комисији. 

Члан 6. 

Уколико Преговарачки тим, као и председник преговарачке групе оцени да је 

потребно, користећи утврђени механизам, представници ОЦД, НКЕУ и ПКС могу бити 

консултовани и о другим питањима у вези са преговорима о приступању Републике 

Србије Европској унији, и пружити стручну помоћ у погледу питања која су од интереса 

за конкретне представнике ОЦД, односно НКЕУ и ПКС, а у складу са чланом 18. 

Пословника о раду Преговарачког тима. 

Са своје стране, представници ОЦД, НКЕУ и ПКС ће у доброј вери сарађивати са 

Преговарачким тимом и преговарачким групама за преговоре, поштујући захтеве и 

временске рокове преговарачког процеса о чланству Републике Србије и Европске уније. 

Приликом консултација са представницима ОЦД, НКЕУ и ПКС, представници 

Владе и Преговарачки тим, ће строго водити рачуна о процедурама које су утврђене 

законом којим се регулише поступање са документима који носе ознаку тајности у складу 

са Законом о тајности података. 

Члан 7. 

Овај акт ступа на снагу пошто га, на свом састанку, а после добијене сагласности 

члана Владе задуженог за европске интеграције, усвоји већина присутних чланова 

Преговарачког тима.   


