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1. ПРОЦЕС СТАБИЛИЗАЦИЈЕ И ПРИДРУЖИВАЊА 

 

Сектор за европске интеграције и међународну сарадњу израђује и врши координацију 

израде прилога надлежних сектора/органа и учествује у организацији и раду следећих 

тела: 

• Савета за стабилизацију и придруживање, тела које је на највишем 

политичком нивоу задужено за праћење спровођења Споразума о стабилизацији 

и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са 

једне стране, и Републике Србије са друге стране (ССП). Савет чине 

представници Европске комисије и Савета Европске уније са стране Европске 

уније, и министри у Влади Србије. Основно задужење Савета је да решава 

отворена питања настала у току спровођења Споразума о стабилизацији и 

придруживању. 

 

• Одбора за стабилизацију и придруживање који помаже у раду Савету за 

стабилизацију и придруживање. Одбор је састављен од представника Европске 

комисије, са једне стране, и представника Владе Србије, с друге стране, на нивоу 

експерата. Један од чланова Одбора је државни секретар Министарства државне 

управе и локалне самоуправе. Одбор представља кључно тело које се бави 

спровођењем ССП и даљим прецизирањем његових одредби. Одбор припрема 

састанке и расправе Савета за стабилизацију и придруживање, према потреби 

спроводи одлуке Савета за стабилизацију и придруживање и уопште осигурава 

континуитет односа придруживања и правилно спровођење ССП. Министарство 

државне управе и локалне самоуправе учествовује у раду Одбора у делу који се 

односи на реформу државне управе и локалне самоуправе у оквиру „Политичких 

критеријума“, као и „Основних права“ која су обрађена као део питања у оквиру 

теме „Правда, слобода и безбедност“. 

 

• Посебне групе за реформу јавне управе која представља специјално надзорно 

тело у праћењу спровођења ССП са основним задатком надгледања спровођења 

Стратегије реформе јавне управе и пратећег Акционог плана. Посебна група је 

формирана Одлуком Одбора за стабилизацију и придруживање Европске уније и 

Србије од 4. марта 2014. године којом се формирају пододбори и посебне групе. 

Закључком Владе број: 119-6313/2041-1 од 26. јуна 2014. године о именовању 

представника Републике Србије у телима за спровођење ССП послове 

копредседавајућег, у име РС, обавља државни секретар у Министарству државне 

управе и локалне самоуправе. Закључком је предвиђено да у раду Посебне групе 

за реформу јавне управе учествују и представници: Министарства државне 

управе и локалне самоуправе, Министарства финансија, Министарства правде, 

Генералног секретаријата Владе, Републичког секретаријата за законодавство, 

Канцеларије Заштитника грађана, Канцеларије за сарадњу са цивилним 

друштвом, Агенције за спречавање корупције, Републичког секретаријата за 

http://mduls.gov.rs/reforma-javne-uprave/?script=lat
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јавне политике и Службе за управљање кадровима. До данас је одржано 8 

састанка ове групе.  Осми састанак Посебне радне групе за реформу јавне управе 

одржан је 1.  фебруара 2022. године у формату видеоконференције. Састанке 

организују Министарство за европске интеграције и Министарство државне 

управе и локалне самопураве. 

 

• Пододбора за правду, слободу и безбедност чијим радом заједно руководе 

Министарство за европске интеграције, Министарство унутрашњих послова и 

Министарство правде. Министарство државне управе и локалне самоуправе је 

учествовало у раду Пододбора за правду, слободу и безбедност по питању борбе 

против корупције, односно измена и примене Закона о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја.  

 

• Пододбора за економска и финансијска питања и статистику чијим радом 

заједно руководе Министарство за европске интеграције и Министарство 

финансија. Министарство државне управе и локалне самоуправе је активно 

учествовало достављајући информације на тему реформе јавне управе. 

 

• Пододбора за истраживање, иновације, информационо друштво и социјалну 

политику чијим радом руководи Министарство за европске интеграције. 

Министарство државне управе и локалне самоуправе учествује по питању развоја 

е управе. 

 

• Пододбора за транспорт, енергетику, животну средину, климатске промене 

и регионални развој чијим радом руководи Министарство грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре. Министарство државне управе и локалне 

самоуправе извештава о развоју административних капацитета и задржавању 

кадрова. 

 

• Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање, телу за 

спровођење ССП у коме се одвија политички дијалог на парламентарном нивоу 

и које чине посланици Народне скупштине и посланици Европског 

парламента. Парламентарни одбор за стабилизацију и придруживање је основан 

са циљем разматрања свих аспеката односа између Србије и Европске уније и 

свих важних политичких и економских питања у процесу европских интеграција 

Србије. 

 

• Заједничког консултативног одбора Комитета региона Европске уније и 

Републике Србије (ЗКО), који је формиран са задатком да помогне у 

промовисању дијалога и сарадње између локалних и регионалних власти у 
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Европској унији и Републици Србији и представља место за припрему 

регионалних и локалних власти Републике Србије за учешће у раду Комитета 

региона по ступању у чланство у ЕУ. ЗКО је састављен од једнаког броја чланова 

Комитета региона Европске уније и представника локалних и регионалних органа 

власти у Републици Србији (7 чланова и заменика чланова са обе стране). Овим 

телом копредседава члан Комитета региона и члан из партнерске земље, а одлуке 

се доносе заједнички. Послове Секретаријата овог тела, уз административну и 

финансијску подршку, обавља Министарство државне управе и локалне 

самоуправе, у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина. 

Заједнички консултативни одбор основан је Закључком Владе 24 Број 119-

6313/2014-1 од 26. јуна 2014. године, а најновији састав српске стране ЗКО 

именован је Закључцима о измени Закључака о именовању представника 

Републике Србије у телима за спровођење ССП Број 119-3438/2021 од 15. априла 

2021. године и Број: 119-6111/2021 од 1. јула 2021. године. До данас је одржано  

десет састанка овог тела, наизменично у Бриселу и Републици Србији, док 2020. 

године, услед пандемије КОВИД-19 није било састанака, а 8. и 9. састанак 

одржани су у формату видеоконференције у јуну, односно, новембру 2021. 

године. Десети састанак ЗКО одржан је 6. јула 2022. године у Бриселу, у оквиру 

7. Дана проширења (6. и 7. јула 2022).  

По питању послова који такође спадају у процес стабилизације и придруживања, а које 

у оквиру делокруга свог рада обавља овај сектор истичемо следеће: 

• У вези са програмом СИГМА (Подршка унапређењу владавине и управљања), 

која представља заједничку иницијативу Организације за економску сарадњу и 

развој (ОЕЦД) и Европске комисије (ЕК), Сектор за европске интеграције и 

међународну сарадњу, координира прикупљање података за индикаторе које су 

ЕК и СИГМА поставили за мерење испуњености принципа јавне управе у 

Републици Србији. Сектор за европске интеграције и међународну сарадњу 

организује посете експерата СИГМА мисије, као и представљање СИГМА 

извештаја у сарадњи са СИГМА. Последњи такав извештај је представљен 21. 

децембра 2021. године. У оквиру овог процеса je мерен напредак реформе у свих 

шест принципа јавне управе, a напредак Републике Србије je у четири од шест 

принципа оцењен као најбољи у региону Западног Балкана. 

 

• Израду и ажурирање информација везаних за Национални програм за усвајање 

правних тековина Европске уније (НПАА) у делу „Политички критеријуми“ и 

„Основна права“. 

 

• Израду прилога за Извештај о напретку Републике Србије у процесу европских 

интеграција у делу који се пре свега односи на реформу јавне управе и активности 

у оквиру Преговарачког поглавља 23 „Правосуђе и основна права“. 
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• У сарадњи са Министарством за европске интеграције врши се координација 

процеса стручног редиговања превода правних тековина Европске уније на 

српски језик, кроз учешће у Радној групи за стручну редактуру превода правних 

тековина Европске уније на српски језик. 

 

 

2. ПРЕГОВАРАЧКИ ПРОЦЕС 

 

Сектор за европске интеграције и међународну сарадњу израђује и врши координацију 

израде прилога надлежних сектора/органа и учествује у организацији и раду следећих 

тела: 

• Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској 

унији, које је основано Одлуком Владе Републике Србије Број: 02-8060/2013 од 

23. септембра 2013. године, ради координације процеса приступања Републике 

Србије Европској унији. Координационо тело разматра најважнија питања и 

усмерава послове из делокруга органа државне управе у процесу приступања 

Републике Србије Европској унији. У Координационо тело именују се: 1) 

председник Владе; 2) први потпредседник Владе и министар спољних послова; 

3) потпредседник Владе и министар грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре; 4) потпредседник Владе и министар трговине, туризма и 

телекомуникација; 5) министар државне управе и локалне самоуправе; 6) 

министар задужен за европске интеграције; 7) министар надлежан за финансије; 

8) министар надлежан за правду; 9) министар надлежан за пољопривреду, 

шумарство и водопривреду; и 10) министар надлежан за заштиту животне 

средине. У раду Координационог тела учествују и шеф Преговарачког тима за 

вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији. Радом 

Координационог тела руководи председник Владе, а замењује га члан 

Координационог тела којег задужи председник Владе. Стручну и 

административно-техничку подршку раду Координационог тела пружа 

Министарство за европске интеграције. 

 

• Савета Координационог тела, које обавља послове у вези са текућим питањима 

у процесу приступања Републике Србије Европској унији. Савет 

Координационог тела чине: 1. члан Владе задужен за послове европских 

интеграција, председник; 2. чланови: министар за европске интеграције, шеф 

Преговарачког тима, председници преговарачких група, државни секретари из 

министарстава чији представници не руководе преговарачким групама, 

представник Народне банке Србије, државни секретар и координатор за фондове 

Европске уније у Министарству за европске интеграције, представник 

Републичког секретаријата за законодавство.  
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Одлуком Владе Републике Србије Број 337-3422/2021-1 од 15. априла 2021. 

године формирана је Координације за вођење преговора о приступању Републике 

Србије Европској унији и Тима за подршку преговорима и Тим за подршку 

преговорима о приступању Републике Србије Европској унији. Овом одлуком је 

предвиђено да представници Министарства државне управе и локалне 

самоуправе учествују као чланови у раду 13 Преговарачких група (за поглавља: 

2–Слобода кретања радника; 8–Политика конкуренције; 10–

Информационо друштво и медији; 17–Економска и монетарна политика; 18–

Статистика; 19–Социјална политика и запошљавање; 22–Регионална 

политика и координација структурних инструмената; 23–Правосуђе и 

основна права; 24–Правда, слобода и безбедност; 32–Финансијска контрола; 

33–Финансијске и буџетске одредбе; 34–Институције; 35–Остала питања). 

 

• Сектор за европске интеграције и међународну сарадњу израђује и врши 

координацију израде прилога надлежних сектора и учествује у раду 

Координационог тела за спровођење Акционог плана за Преговарачко 

поглавље 23 које прати реализацију активности предвиђених Акционим планом, 

разматра и усваја извештаје о реализацији Акционог плана, обавља послове који 

се односе на извештавање Европске комисије, Владе Републике Србије и Народне 

скупштине о спровођењу Акционог плана, даје препоруке за унапређење 

реализације Акционог плана и покреће механизам раног упозоравања у случају 

кашњења или других проблема у спровођењу Акционог плана. Представник 

Министарства државне управе и локалне самоуправе у овом телу је државни 

секретар. На интернет страници Министарства правде су доступни квартални 

извештаји, препоруке Координационог тела за спровођење Акционог плана и сва 

остала релевантна документа за Преговарачко поглавље 23 - Правосуђе и основна 

права. 

 

• Министарство државне управе и локалне самоуправе учествује у извештавању 

Агенције за спречавање корупције о спровођењу активности Министарства 

државне управе и локалне самоуправе из Акционог плана за борбу против 

корупције. 

 

 

3. ПРОЦЕС БИЛАТЕРАЛНЕ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ 

 

У погледу билатералне сарадње са другим државама потписано је укупно 8 меморандума 

односно административних споразума о сарадњи: 

https://www.mpravde.gov.rs/tekst/33945/izvestaji-o-sprovodjenju-revidiranog-akcionog-plana-za-poglavlje-23.php
https://www.mpravde.gov.rs/tekst/33945/izvestaji-o-sprovodjenju-revidiranog-akcionog-plana-za-poglavlje-23.php
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1. Меморандум о сарадњи између Министарства државне управе и локалне 

самоуправе Републике Србије и Министарства правде Грузије, 

2. Меморандум о разумевању између Министарства државне управе и локалне 

самоуправе Републике Србије и Националне агенције за информационо друштво 

Републике Кореје за успостављање српско-корејског Информатичког приступног 

центра и сарадњу у области информационо комуникационих технологија, 

3. Меморандум о разумевању између Министарства државне управе и локалне 

самоуправе Републике Србије и Министарства унутрашњих послова Републике 

Кореје о сарадњи у области е-управе, 

4. Меморандум о сарадњи између Министарства државне управе и локалне 

самоуправе Републике Србије и Министарства унутрашњих послова Словачке 

Републике, 

5. Меморандум о разумевању у области стручног усавршавања између 

Министарства државне управе и локалне самоуправе Републике Србије и 

Министарства за јавну управу Републике Словеније, 

6. Меморандум о разумевању у области дигитализације јавне управе између 

Министарства државне управе и локалне самоуправе Републике Србије и 

Министарства за јавну управу Републике Словеније, 

7. Административни споразум у области реформе јавне управе, управљања 

људским ресурсима и стручног усавршавања у јавној управи између министра 

државне управе и локалне самоуправе Републике Србије и министра за послове 

јавне управе и јавне рачуне Републике Француске, 

8. Меморандум о сарадњи између Министарства државне управе и локалне 

самоуправе Републике Србије и Министарства управе и локалне самоуправе 

Републике Српске.  

 

 

4. ПРОЦЕС МУЛТИЛАТЕРАЛНЕ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ 

Министарство државне управе и локалне самоуправе учествује у раду Међуресорне 

радне групе за спровођење Агенде Уједињених нација о одрживом развоју до 2030. 

године, Интерресорне радне групе за праћење примене Индивидуалног акционог плана 

партнерства (ИПАП) Републике Србије и НАТО, Радне групе за сарадњу са 

међународном организацијом Франкофоније, и Радне групе Владе Републике Србије за 

сарадњу са Европском унијом у Јадранско-јонском региону, као и у активностима на 

спровођењу других стратегија и иницијатива. Сарадња са Саветом Европе (СЕ), 

Организацијом за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) и Организацијом за економску 

сарадњу и развој (ОЕЦД) у виду припреме различитих информација, мишљења и 

обезбеђивања учешћа у раду наведених међународних организација такође је у 

надлежности овог Сектора. 

Министарство државне управе и локалне самоуправе координира учешће Републике 

Србије у раду Европске мреже јавне управе (ЕУПАН), у којој Република Србија има 

http://mduls.gov.rs/tag/skip-centar/
http://mduls.gov.rs/tag/skip-centar/
http://mduls.gov.rs/sektori/eu-integracije/potpisano-pismo-o-misiji-fransoa-lafona-novog-francuskog-eksperta-za-reformu-javne-uprave-pri-ministarstvu-drzavne-uprave-i-lokalne-samouprave/
http://mduls.gov.rs/sektori/eu-integracije/potpisano-pismo-o-misiji-fransoa-lafona-novog-francuskog-eksperta-za-reformu-javne-uprave-pri-ministarstvu-drzavne-uprave-i-lokalne-samouprave/
http://mduls.gov.rs/sektori/eu-integracije/potpisano-pismo-o-misiji-fransoa-lafona-novog-francuskog-eksperta-za-reformu-javne-uprave-pri-ministarstvu-drzavne-uprave-i-lokalne-samouprave/
http://mduls.gov.rs/sektori/eu-integracije/potpisano-pismo-o-misiji-fransoa-lafona-novog-francuskog-eksperta-za-reformu-javne-uprave-pri-ministarstvu-drzavne-uprave-i-lokalne-samouprave/
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статус посматрача. ЕУПАН представља мрежу генералних директората или других 

органа одговорних за јавну управу у државама чланицама Европске уније, Европској 

комисији (ЕК) и земљама посматрачима. Ова мрежа има за циљ да својим члановима 

омогући лакшу размену мишљења, искустава, алата и добрих пракси о одређеним 

темама од заједничког интереса у области јавне управе.  

 

 

 

 

 

 


