
СЕКТОР ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ  
 

Сектор за европске интеграције и међународну сарадњу обавља послове који се односе 
на: координацију, усмеравање и подршку активностима везаним за хармонизацију 
политика, прописа, процедура и стандарда ради испуњавања обавеза и остваривање 
циљева Републике Србије у процесу приступања Европској униjи и на међународном плану, 
и учешће представника Министарства у раду тела основаним за те потребе; сарадњу и 
дијалог са надлежним органима, организацијама и међународним донаторима ради 
обезбеђивања подршке за постизање циљева Министарства; праћење примене системских 
закона, прописа и општих аката у областима из делокруга Сектора и предлагање мера за 
унапређење стања у тим областима; припремање предлога основе и информација за 
учешће на међународним конференцијама, мешовитим комисијама, радним групама, 
семинарима, радионицама и другим скуповима и сарадњу на изради упоредних анализа 
са другим земљама кандидатима и чланицама ЕУ и других међународних организација; 
учешће у припреми стратешких и програмских докумената за финансирање из 
међународне донаторске помоћи и планирање, припрему, спровођење и праћење 
спровођења пројеката који се финансирају из међународне развојне помоћи у складу са 
процедурама; усклађивање и надгледање активности других субјеката, учесника у 
пројектима, током планирања, припреме, спровођења и праћења спровођења пројеката 
финансираних из међународне донаторске помоћи; координацију активности неопходних 
за обезбеђивање потребног националног суфинансирања програма и пројеката 
финансираних из међународне донаторске помоћи; спровођење мера за успостављање, 
функционисање и одрживост индиректног система управљања фондовима ЕУ, у складу са 
релевантним процедурама; припрему извештаја о пословима припреме, спровођења и 
праћења спровођења пројеката финансираних из међународне донаторске помоћи; 
израду планова, програма и извештаја о раду у циљу информисања заинтересоване 
јавности, видљивости и транспарентости рада Министарства у домену послова Сектора; 
праћење рада међународних и регионалних организација, агенција и тела у обласима које 
се тичу надлежности Министарства ради остваривања послова из делокруга Сектора; 
учешће у успостављању система финансијског управљања и контроле у пословима из 
делокруга Сектора и друге послове из делокруга Сектора. 
 

 
У Сектору за европске интеграције и међународну сарадњу образују се следеће уже 
унутрашње јединице: 

1. Одељење за пројекте и 
2. Група за европске интеграције и међународну сарадњу. 

 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРОЈЕКТЕ 

 
Одељење за пројекте обавља послове који се односе на: учешће у раду група за припрему 
стратешких и програмских докумената за финансирање и идентификацију и формулацију 
пројеката за коришћење средстава из фондова ЕУ и друге међународне развојне помоћи; 
припрему и ревидирање листе приоритетних пројеката, предлагање пројеката у складу са 



релевантном процедуром и вођење евиденције о свим предложеним пројектима; учешће 
у припреми релевантне пројектне и тендерске документације (описе послова, техничке 
спецификације, итд.) и изради/ажурирању плана јавних набавки и плаћања за одобрене 
пројекте и спровођење неопходних активности како би средства за национално 
суфинансирање пројеката била на време обезбеђена; благовремено информисање о 
проблемима у спровођењу пројеката и потреби предузимања корективних мера; 
обезбеђење учешћа у релевантним одборима за праћење програма и организацију и 
координацију предлагања чланова одбора за евалуацију понуда на тендеру; 
административне и стручне послове, укључујући контролу, везане за тендерску 
документацију и уговарање, као и за спровођење уговорених обавеза од стране уговарача; 
контролу и проверу извештаја за спровођење пројеката, укључујући и контролу на лицу 
места; припрему и подношење извештаја о процесу програмирања/припреме пројеката и 
израду извештаја о спровођењу пројеката финансираних из фондова ЕУ и друге 
међународне развојне помоћи у складу са релевантним процедурама и чување неопходне 
документације ради спровођења поступка ревизије; спровођење мера за успостављање, 
функционисање и одрживост индиректног система управљања фондовима ЕУ у складу са 
релевантним процедурама; испуњавање захтева у вези са видљивошћу пројеката 
финансираних из средстава ЕУ и друге међународне развојне помоћи; сарадњу са 
међународним развојним организацијама и финансијским институцијама, као и 
надлежним националним институцијама ради обезбеђивања подршке за програме и 
пројекте финансиране из међународне донаторске помоћи који доприносе остваривању 
циљева и надлежности Министарства; друге послове који произилазе из међународних 
преузетих обавеза Републике Србије у надлежности Министарства и друге послове из 
делокруга Одељења. 

 
У Одељењу за пројекте образују се следеће уже унутрашње јединице: 

1. Група за планирање и припрему пројеката и  
2. Група за спровођење и праћење спровођења пројеката.  

 
ГРУПА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ПРИПРЕМУ ПРОЈЕКАТА 

 
Група за планирање и припрему пројеката обавља послове који се односе на: учешће у 
раду секторских група за припрему пројеката, припрему стратешких и програмских 
докумената којима се дефинишу стратешки приоритети који ће бити финансирани из 
претприступне помоћи, као и на идентификацију, формулацију и израду предлога пројеката 
финансираних из фондова ЕУ и друге међународне развојне помоћи; припрему и 
ревидирање листе приоритетних пројеката, предлагање пројеката у складу са релевантном 
процедуром и вођење евиденције о свим предложеним пројектима; праћење припреме 
релевантне пројектне документације; спровођење неопходних активности како би 
средства за национално суфинансирање била на време планирана; припрему и подношење 
извештаја о процесу програмирања/припреме пројеката и примени препорука ревизора и 
евалуатора; информисање заинтересованих страна о правцима, правилима и процедурама 
за програмирање пројеката; спровођење мера за успостављање, функционисање и 
одрживост индиректног система управљања фондовима ЕУ у складу са релевантним 



процедурама; сарадњу и комуникацију са другим корисницима међународне развојне 
помоћи, Делегацијом Европске уније у Републици Србији, Канцеларијом за европске 
интеграције и другим надлежним институцијама и организацијама о потребама за 
финансирањем пројеката; пружање стручне помоћи другим унутрашњим јединицама у 
Министарству и другим корисницима планирању и припреми пројеката; друге послове који 
произилазе пројектних активности везаних за процес придруживања Републике Србије 
Европској унији и извршење међународних преузетих обавеза у надлежности 
Министарства и друге послове из делокруга Групе.  

 
ГРУПА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ И ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА ПРОЈЕКАТА 

 
Група за спровођење и праћење спровођења пројеката обавља послове који се односе 
на: учешће у припреми техничке документације за спровођење поступка јавних набавки и 
учешће у обезбеђивању обавезног националног суфинансирања пројеката и 
изради/ажурирању плана јавних набавки и плаћања за одобрене пројекте; организацију и 
координацију предлагања чланова одбора за евалуацију понуда на тендеру; праћење 
спровођења пројеката и уговора кроз контролу активности уговарача (административна и 
теренска провера, провера испуњености захтева који се односе на видљивост пројеката и 
провера извештаја уговарача) и предузимање мера и активности у циљу правилног и 
правовременог спровођења пројеката и уговора; израду и подношење извештаја о 
спровођењу пројеката финансираних из фондова ЕУ и друге међународне развојне 
помоћи, укључујући и извештаје намењене органу надлежном за уговарање пројеката, и 
чување неопходне документацију ради спровођења поступка ревизије; проверу 
испуњености предуслова за спровођење пројеката и уговора; организовање активности од 
значаја за јавност и видљивост пројеката финансираних из средстава ЕУ; спровођење мера 
за успостављање, функционисање и одрживост индиректног система управљања 
фондовима ЕУ у складу са релевантним процедурама; пружање стручне помоћи другим 
корисницима током спровођења пројеката и финансијску и динамичку координацију 
учесника у пројектима; учешће, у складу са релевантним процедурама, у поступку 
преговарања у циљу закључивања уговора и правовремено и тачно обавештавање о 
спроведеним поступцима; учешће у релевантним одборима и групама за праћење 
програма и координацију са осталим корисницима програма и предлагање мера, где је то 
могуће, за измене уговора; друге послове који произилазе из пројектних активности 
везаних за процес придруживања Републике Србије Европској унији и извршење 
међународних преузетих обавеза у надлежности Министарства и друге послове из 
делокруга Групе. 

 
ГРУПА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ 

 
Група за европске интеграције и међународну сарадњу обавља послове који се односе на: 
координацију и подршку активностима и сарадњу у нормативним и студијско-аналитичким 
пословима на праћењу усклађености и усклађивању прописа са европским законодавством 
и стандардима и међународним преузетим обавезама; стручне и административне 
послове и координацију учешћа представника Министарства у раду Координационог тела 



за процес приступања Републике Србије Европској унији, Савету Координационог тела и 
преговарачким групама, и другим телима основаним ради остваривања циљева Републике 
Србије у области европских интеграција и на међународном плану; подршку стручним и 
административним пословима у изради упоредних анализа и припреми предлога за 
унапређење прописа и других аката, координацију припреме и  стручне редактуре превода 
правних тековина  ЕУ (acquis communautaire) на српски језик; учешће у припреми 
мишљења, предлога и образложења у погледу примене прописа, правила, директива, 
закључака, конвенција, уговора и других аката ЕУ и других међународних организација и 
институција у вези са међународним и међудржавним обавезама и програмима; 
подстицање међународне сарадње од значаја за остварење циљева и надлежности 
Министарства; праћење, координацију реализације и припрему прилога Министарства за 
потребе израде Националног програма за усвајање правних тековина Европске уније; 
праћење испуњавања препорука из Годишњег извештаја Европске уније и спровођења 
Споразума о стабилизацији и придруживању са ЕУ, као и других обавеза Министарства у 
процесу европских интеграција и на међународном плану; припрема аката које доноси 
Влада, односно које Влада предлаже Народној скупштини, као и давање мишљења на акта 
која припремају други органи и организације из делокруга Сектора; друге послове који 
произилазе из међународних преузетих обавеза Републике Србије у надлежности 
Министарства, делокруга Групе и природе посла, односно налога претпостављених лица и 
друге послове из делокруга Групе. 
 


