
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). Састав чине представници Европске 

комисије и Савета Европске уније са стране ЕУ и министри у Влади Србије. Основно 

задужење Савета је да решава отворена питања настала у току спровођења ССП. 

 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. Одбор представља кључно тело које се бави спровођењем Споразума 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 је учествовало на свим до сада одржаним састанцима Одбора у 

делу који се односе 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 које представља специјално надзорно тело 

у праћењу спровођења Споразума о стабилизацији и придруживању са основним 

задатком надгледања спровођења Стратегије реформе јавне управе и пратећег 

Акционог плана. Посебна група је формирана Одлуком Одбора за стабилизацију и 

придруживање ЕУ 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 РС 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 

борбу против корупције, Републичког секретаријата за јавне политике и Службе за 

управљање кадровима. До данас је одржано 5 састанка ове групе. Пети састанак ПАР 

Радне групе одржан је 29. и 30. маја 2018. г. у Београду. Састанке организују 

Министарство за европске интеграције и Министарство државне управе и локалне 

самопураве заједно.  



 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 

такође учествовало и на свим до сада одржаним састанцима Пододбора за правду, 

слободу и безбедност по питању борбе против корупције, односно усвајање измена 

и примене Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, као и по 

питању положаја националних мањина у РС и примени Закона о националним 

саветима националних мањина. 

 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 на свим 

састанцима одржаним до данас 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 је учествовало на два састанка, 

у разматрању реформе јавне управе.    

 Заједничког консултативног одбора Комитета региона ЕУ-РС који је састављен 

од једнаког броја чланова Комитета региона ЕУ и представника локалних и 

регионалних органа власти у РС (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. 

Заједнички консултативни одбор основан је Закључком Владе 24 Број 119-

6313/2014-1 од 26. јуна 2014. године, а чланови су именовани Закључком о измени 

Закључка о именовању представника Републике Србије у телима за спровођење ССП 

23. октобра 2015. године, као и Закључком о измени Закључка о именовању 

представника Републике Србије у телима за спровођење ССП 31. јануара 2017. 

године. До данас је одржано пет састанка овог тела, наизменично у Бриселу и 

Републици Србији (Нови Сад и Ниш).  

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 комисија (ЕК),  Сектор за европске интеграције и међународну 

сарадњу, заједно са Сектором за развој добре управе, 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.  



 Израду и ажурирање информација везаних за Национални програм за усвајање 

правних тековина Европске уније (НПАА) за период 2016 - 2018. године, у делу 

„Политички критеријуми“ и „Основна права“.  

 Израду прилога МДУЛС за Извештај о напретку у процесу европских интеграција у 

делу који се пре свега односи на реформу јавне управе и део прилога за ПГ 23 

„Правосуђе и основна права“. 

 У сарадњи са Министарством за европске интеграције врши се координација 

процеса стручног редиговања превода правних тековина ЕУ на српски језик, кроз 

учешће у Радној групи за стручну редактуру превода правних тековина ЕУ 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 ради координације процеса приступања Републике Србије 

Европској унији (Олука о основању од 23. 9. 2013. године). 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 и 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 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. 



 Учествујемо у раду више преговарачких група, од којих истичемо Преговарачко 

поглавље 23 у делу који се односи борбу против корупције и на област људских и 

мањинских права, а учествује и у спровођењу пратећег Акционог плана за ово 

преговарачко поглавље. У склопу Поглавља 23, израђен је и Посебан Акциони план 

за остваривање права националних мањина чији је главни координатор ово 

министарство. Од осталих преговарачких поглавља (ПГ), истичемо учешће у ПГ 2 - 

Кретање радника, ПГ 4 - Слободно кретање капитала, ПГ 8 – Политика 

конкуренције,  ПГ 10 – Информационо друштво и медији, ПГ 17 – Економска и 

монетарна питања, ПГ 18 – Статистика, ПГ 19 – Социјална политика и запошљавање, 

ПГ 20 – Предузетништво и индустријска политика, ПГ 22 – Регионална политика и 

координација структурних инструмената, ПГ 24 – Правда, слобода и безбедност, ПГ 

27 - Животна средина, ПГ 32 – Финансијски надзор, ПГ 33 – Финансијска и буџетска 

питања, ПГ 34 –и ПГ 35 – Остала питања. 

 Извештавање Агенцији за борбу против корупције о спровођењу активностима 

МДУЛС из Акционог плана за борбу против корупције. 

 

 У ПРОЦЕСУ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ 

У погледу билатералне сарадње са другим државама потписано је укупно 6 меморандума 

односно административних споразума о сарадњи:  

 Меморандум о сарадњи између Министарства државне управе и локалне самоуправе 

Републике Србије и Министарства правде Грузије, 

 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, 

  Меморандум о разумевању између Министарства државне управе и локалне 

самоуправе Републике Србије и Министарства унутрашњих послова Републике 

Кореје о сарадњи у области е-управе,  

 Меморандум о сарадњи између Министарства државне управе и локалне самоуправе 

Републике Србије и Министарства унутрашњих послова Словачке Републике,  

 Меморандум о разумевању у области стручног усавршавања  између Министарства 

државне управе и локалне самоуправе Републике Србије и Министарства за јавну 

управу Републике Словеније,  

 Меморандум о разумевању у области дигитализације јавне управе између 

Министарства државне управе и локалне самоуправе Републике Србије и 

Министарства за јавну управу Републике Словеније 

 

 



4. МЕЂУНАРОДНА МУЛТИЛАТЕРАЛНА САРАДЊА 

Учествујемо у раду Међуресорне радне групе за спровођење Агенде УН о одрживом развоју 

до 2030. године, као и интерресорне Радне групе за праћење примене Индивидуалног 

акционог плана партнерства (ИПАП) Р. Србије и НАТО. Сарадња са Саветом Европе, 

ОЕБС-ом и ОЕЦД-ом у виду припреме различитих информација, мишљења и обезбеђивања 

учешћа у раду наведених међународних организација такође је у надлежности овог Сектора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


