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На основу члана 25. став 1. Уредбе о начелима за унутрашње уређење и систематизацију 

радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе („Службени гласник РС“, 

бр. 81/07 – пречишћен текст, 69/08 и 98/12),  

 

Влада доноси 

 

ОДЛУКУ О ОСНИВАЊУ КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА ЗА ПРОЦЕС ПРИСТУПАЊА РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ 

 

  1.За координацију процеса приступања Републике Србије Европској унији оснива се 

Координационо тело за процес приступања Републике Србије  Европској унији (у даљем тексту: 

Координационо тело). 

 

2. Координационо тело разматра најважнија питања и усмерава послове из делокруга  органа 

државне управе у процесу приступања Републике Србије Европској унији. 

 

3. У састав Координационог тела улазе: 

 

1) председник Владе; 

2) први потпредседник Владе; 

3) потпредседник Владе и министар рада, запошљавања и социјалне политике; 

4) потпредседник Владе и министар спољне и унутрашње трговине и телекомуникација; 

5) министар надлежан за спољне послове; 

6) министар задужен за европске интеграције; 

7) министар надлежан за послове финансија ; 

8) министар надлежан за послове пољопривреде, шумарства и водопривреде; 

9) министар надлежан за послове животне средине. 

 

У раду Координационог тела учествују директор Канцеларије за европске интеграције 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. 

 

У раду Координационог тела, могу да учествују остали чланови Владе, директор Републичког 

секретаријата за законодавство и генерални секретар Владе и гувернер Народне банке Србије уколико 

се расправља о темама из њихове надлежности. 

  

4. Стручну и административно-техничку подршку раду Координационог тела пружа 

Канцеларија за европске интеграције. 

 

5. Координационо тело доноси пословник о раду. 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Образује се Савет Координационог тела који ће обављати послове у вези са текућим 

питањима у процесу приступања Републике Србије Европској унији.  

 

 

Савет Координационог тела чине: 

 

1) члан Владе задужен за послове европских интеграцијa, председник; 

2) чланови: 

- директор Канцеларије за европске интеграције; 

- шеф Преговарачког тима; 

- председници преговарачких група; 

-државни секретари из министарстава чији представници  не руководе преговарачким 

групама; 

- представник Народне банке Србије; 

- заменик директора и координатор за фондове Европске уније у Канцеларији за европске 

интеграције; 

- представник Републичког секретаријата за законодавство. 

 

У случају спречености члана Владе задуженог за послове европских интеграција, замењује га 

директор Канцеларије за европске интеграције или шеф Преговарачког тима за вођење преговора о 

приступању Републике Србије Европској унији, у зависности од теме о којој се расправља. 

 

У раду Савета Координационог тела учествује представник Канцеларије за сарадњу са 

цивилним друштвом. 

 

Координационо тело даје смернице за рад Савета Координационог тела.  

 

Председника и чланове Савета Координационог тела именује Влада посебним решењем. 

 

Савет Координационог тела састаје се по потреби.  

 

У раду Савета Координационог тела на позив председника учествују чланови Преговарачког 

тима за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији. 

 

У случају да се појави потреба за укључивањем других органа и организација у рад Савета 

Координационог тела, председник може позвати представнике тих органа и организација да учествују у 

раду седнице Савета Координационог тела. 

 

 

7. Образују се преговарачке групе за преговоре о приступању Републике Србије Европској 

унији, као и за обављање других послова утврђених тачком  9. ове одлуке, и то: 

 

1) Преговарачка група  за кретање роба – председник, заменик председника, секретар и 

заменик секретара Преговарачке групе именују се из реда представника Министарства привреде. 

Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Министарства 

финансија; Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација; Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде; Министарства енергетике, развоја и заштите животне 

средине; Министарства саобраћаја; Агенције за безбедност саобраћаја; Института за стандардизацију 

Србије; Акредитационог тела Србије; Министарства привреде - Дирекције за мере и драгоцене метале; 

Министарства здравља; Министарства унутрашњих послова; Министарства грађевинарства и 



урбанизма; Министарства културе и информисања; Министарства одбране; Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја, Републичке агенције за електронске комуникације; Републичког 

секретаријата за законодавство и Канцеларије за европске интеграције. 

2) Преговарачка група за кретање радника – председник, заменик председника, секретар и 

заменик секретара Преговарачке групе именују се из реда представника Министарства рада, 

запошљавања и социјалне политике. 

Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Министарства 

финансија; Министарства привреде; Министарства унутрашњих послова; Министарства здравља; 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја; Министарства омладине и спорта; Националне 

службе за запошљавање; Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање; Завода за социјално 

осигурање; Републичког секретаријата за законодавство и Канцеларије за европске интеграције. 

3) Преговарачка група за пословно настањивање и слободу пружања услуга – председник, 

заменик председника, секретар и заменик секретара Преговарачке групе именују се из реда 

представника Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација. 

Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Министарства 

финансија; Министарства привреде; Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 

Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања; Министарства грађевинарства и 

урбанизма; Министарства саобраћаја; Министарства правде и државне управе; Министарства здравља; 

Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине; Министарства културе и информисања; 

Министарства рада, запошљавања и социјалне политике; Министарства омладине и спорта; 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде; Републичког геодетског завода; Агенције за 

привредне регистре; Националнe агенцијe за регионални развој; Републичког геодетског завода; 

Републичког секретаријата за законодавство и Канцеларије за европске интеграције. 

4) Преговарачка група за слободно кретање капитала – председник и секретар Преговарачке 

групе именују се из реда представника Министарства финансија, а заменик председника и заменик 

секретара именују се из реда представника Народне банке Србије. 

Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Министарства 

финансија, Народне банке Србије; Министарства унутрашњих послова; Министарства грађевинарства 

и урбанизма; Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација; Министарства 

привреде; Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде; Министарства правде и државне 

управе; Комисије за хартије од вредности; Републичког секретаријата за законодавство и Канцеларије 

за европске интеграције. 

5) Преговарачка група за јавне набавке – председник, заменик председника, секретар и 

заменик секретара Преговарачке групе именују се из реда представника Управе за јавне набавке. 

Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Министарства 

финансија; Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација; Министарства 

енергетике, развоја и заштите животне средине; Министарства рада, запошљавања и социјалне 

политике; Министарства унутрашњих послова; Министарства одбране; Министaрства привреде; 

Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки; Државне ревизорске институције; 

Републичког секретаријата за законодавство и Канцеларије за европске интеграције. 

6) Преговарачка група за право привредних друштава – председник, заменик председника, 

секретар и заменик секретара Преговарачке групе именују се из реда представника Министарства 

привреде. 

Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Министарства 

финансија; Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација; Министарства одбране; 

Агенције за привредне регистре; Комисије за хартије од вредности; Националне агенције за регионални 

развој; Народне банке Србије; Републичког секретаријата за законодавство и Канцеларије за европске 

интеграције. 

7) Преговарачка група за право интелектуалне својине – председник, заменик председника, 

секретар и заменик секретара Преговарачке групе именују се из реда представника Завода за 

интелектуалну својину. 



Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја; Министарства финансија; Министарства привреде; 

Министарства унутрашњих послова; Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација; 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде; Министарства правде и државне управе; 

Министарства здравља; Министарства одбране; Републичког јавног тужилаштва; Републичког 

секретаријата за законодавство и Канцеларије за европске интеграције. 

8) Преговарачка група за конкуренцију – председник, заменик председника, секретар и 

заменик секретара Преговарачке групе именују се из реда представника Министарства спољне и 

унутрашње трговине и телекомуникација. 

Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Комисије за 

заштиту конкуренције; Министарства финансија; Министарства привреде; Министарства културе и 

информисања; Комисије за контролу државне помоћи; Министарства правде и државне управе; 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде; Министарства природних ресурса, рударства 

и просторног планирања; Министарства грађевинарства и урбанизма; Министарства енергетике, 

развоја и заштите животне средине; Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 

Министарство саобраћаја; Министарства унутрашњих послова; Министарства одбране; Министарства 

рада, запошљавања и социјалне политике; Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе; 

Народне банке Србије; Агенције за енергетику Републике Србије; Републичке агенције за електронске 

комуникације; Националне агенције за регионални развој; Агенције за страна улагања и промоцију 

извоза; Републичког секретаријата за законодавство; Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом и 

Канцеларије за европске интеграције. 

9) Преговарачка група за финансијске услуге – председник и секретар Преговарачке групе 

именују се из реда предсавника Народне банке Србије а заменик председника и заменик секретара 

именују се из реда представника Министарства финансија. 

 Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Народне 

банке Србије; Министарства финансија, Министарства привреде; Комисије за хартије од вредности; 

Агенције за осигурање депозита; Агенције за привредне регистре; Републичког секретаријата за 

законодавство и Канцеларије за европске интеграције. 

10) Преговарачка група за информационо друштво и медије – председник, заменик 

председника, секретар и заменик секретара Преговарачке групе именују се из реда представника 

Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација. 

Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Министарства 

културе и информисања; Министарства саобраћаја; Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја; Министарства финансија; Министарства одбране; Министарства привреде; Министарства 

унутрашњих послова; Министарства правде и државне управе; Републичке радиодифузне агенције; 

Републичке агенције за електронске комуникације; Републичког завода за статистику; Комисије за 

заштиту конкуренције; Института за стандардизацију Србије; Републичког секретаријата за 

законодавство; Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом; Републичког геодетског завода и 

Канцеларије за европске интеграције. 

11) Преговарачка група за пољопривреду и рурални развој – председник, заменик 

председника, секретар и заменик секретара Преговарачке групе именују се из реда представника 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. 

Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде; Министарства здравља; Министарства енергетике, развоја и 

заштите животне средине; Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања; 

Министарства финансија; Министарства привреде; Министарства спољне и унутрашње трговине и 

телекомуникација; Републичког геодетског завода; Института за стандардизацију Србије; Републичког 

завода за статистику; Завода за интелектуалну својину; Републичког секретаријата за законодавство; 

Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније; Канцеларије за сарадњу са 

цивилним друштвом; Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва и Канцеларије за 

европске интеграције. 



12) Преговарачка група за безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна питања – 

председник, заменик председника, секретар и заменик секретара Преговарачке групе именују се из реда 

представника Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. 

Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде; Министарства здравља; Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја; Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине; Министарства 

природних ресурса, рударства и просторног планирања; Министарства финансија; Министарства 

привреде; Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација; Министарства 

унутрашњих послова; Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније; 

Републичког завода за статистику; Института за стандардизацију Србије; Републичког секретаријата за 

законодавство и Канцеларије за европске интеграције. 

13) Преговарачка група за рибарство – председник, заменик председника, секретар и заменик 

секретара Преговарачке групе именују се из реда представника Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде. 

Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Министарства 

природних ресурса, рударства и просторног планирања; Министарства здравља; Министарства 

финансија; Министарства привреде; Института за стандардизацију Србије; Републичког завода за 

статистику; Републичког секретаријата за законодавство и Канцеларије за европске интеграције 

14) Преговарачка група за транспорт – председник, заменик председника, секретар и заменик 

секретара Преговарачке групе именују се из реда представника Министарства саобраћаја. 

Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Министарства 

унутрашњих послова; Министарства рада, запошљавања и социјалне политике; Комисије за заштиту 

конкуренције; Агенције за безбедност саобраћаја; Дирекције за железнице; Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја; Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине; 

Министарства грађевинарства и урбанизма; Министарства финансија; Министарства привреде; 

Министарства одбране; Института за стандардизацију Србије; Директората цивилног ваздухопловства 

Републике Србије; Републичког завода за статистику; Републичког секретаријата за законодавство и 

Канцеларије за европске интеграције. 

15) Преговарачка група за енергетику – председник, заменик председника, секретар и заменик 

секретара Преговарачке групе именују се из реда представника Министарства енергетике, развоја и 

заштите животне средине. 

Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Министарства 

спољне и унутрашње трговине и телекомуникација; Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја; Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања; Министарства одбране; 

Министарства финансија; Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде; Министарства 

привреде; Института за стандардизацију Србије; Агенције за енергетику Републике Србије; Агенције за 

заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије; Комисије за заштиту конкуренције; 

Републичке дирекције за робне резерве; Републичког завода за статистику; Републичког секретаријата 

за законодавство и Канцеларије за европске интеграције. 

16) Преговарачка група за порезе – председник, заменик председника, секретар и заменик 

секретара Преговарачке групе именују се из реда представника Министарства финансија. 

Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Министарства 

рада, запошљавања и социјалне политике; Министарства привреде; Министарства здравља; 

Републичког секретаријата за законодавство и Канцеларије за европске интеграције. 

17) Преговарачка група за економска и монетарна питања – председник и секретар 

Преговарачке групе именују се из реда представника Народне банке Србије, а заменик председника и 

заменик секретара именују се из реда представника Министарства финансија. 

Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Народне банке 

Србије; Министарства финансија, Министарства привреде; Републичког завода за статистику; 

Републичког секретаријата за законодавство и Канцеларије за европске интеграције. 



18) Преговарачка група за статистику – председник, заменик председника, секретар и заменик 

секретара Преговарачке групе именују се из реда представника Републичког завода за статистику. 

Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Народне банке 

Србије; Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација; Министарства финансија; 

Министарства привреде; Министарства просвете, науке и технолошког развоја; Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде; Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе; 

Републичког секретаријата за законодавство; Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва и 

Канцеларије за европске интеграције. 

19) Преговарачка група за социјалну политику и запошљавање – председник, заменик 

председника, секретар и заменик секретара Преговарачке групе именују се из реда представника 

Министарства рада, запошљавања и социјалне политике. 

Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Министарства 

финансија; Министарства привреде; Министарства омладине и спорта; Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја; Министарства здравља; Министарства енергетике, развоја и заштите животне 

средине; Агенције за енергетику; Националне службе за запошљавање; Комесаријата за избеглице и 

миграције; Завода за социјално осигурање; Републичког завода за статистику; Републичког 

секретаријата за законодавство; Канцеларије за људска и мањинска права; Повереника за заштиту 

равноправности; Канцеларије за људска и мањинска права; Канцеларије за сарадњу са цивилним 

друштвом; Републичког завода за социјалну заштиту; Тима за социјално укључивање и смањење 

сиромаштва и Канцеларије за европске интеграције. 

20) Преговарачка група за предузетништво и индустријску политику – председник, заменик 

председника, секретар и заменик секретара Преговарачке групе именују се из реда представника 

Министарства привреде. 

Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Министарства 

финансија; Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе; Министарства спољне и 

унутрашње трговине и телекомуникација; Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 

Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања; Министарства омладине и 

спорта; Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде; Министарство грађевинарства и 

урбанизма; Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине; Министарства здравља; 

Министарства културе и информисања; Министарства рада, запошљавања и социјалне политике; 

Министарства одбране; Министарства унутрашњих послова; Републичког завода за статистику; Управе 

за јавне набавке; Фонда за развој; Института за стандардизацију Србије; Националне службе за 

запошљавање; Националне агенције за регионални развој; Агенције за привредне регистре; Агенције за 

страна улагања и промоцију извоза; Републичког секретаријата за законодавство и Канцеларије за 

европске интеграције. 

21) Преговарачка група за трансевропске мреже – председник, заменик председника, секретар 

и заменик секретара Преговарачке групе именују се из реда представника Министарства саобраћаја. 

Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја; Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине; 

Министарства привреде; Министарства финансија; Министарства одбране; Министарства 

грађевинарства и урбанизма; Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација; 

Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије; Агенције за безбедност саобраћаја; 

Агенције за енергетику Републике Србије; Републичког завода за статистику; Института за 

стандардизацију Србије; Дирекције за железнице;  Републичког секретаријата за законодавство и 

Канцеларије за европске интеграције. 

22) Преговарачка група за регионалну политику и координацију структурних инструмената –  

председник, заменик председника, секретар и заменик секретара Преговарачке групе именују се из реда 

представника Канцеларије за европске интеграције. 

Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Министарства 

финансија; Министарства привреде; Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе; 

Министарства правде и државне управе; Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде; 



Министарства саобраћаја; Министарства грађевинарства и урбанизма; Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја; Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине; Министарства 

природних ресурса, рударства и просторног планирања; Министарства рада, запошљавања и социјалне 

политике; Републичког завода за статистику; Републичког секретаријата за законодавство;  

Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније; Канцеларије за сарадњу са 

цивилним друштвом; Генералног секретаријата Владе и Тима за социјално укључивање и смањење 

сиромаштва. 

23) Преговарачка група за правосуђе и основна права – председник, заменик председника, 

секретар и заменик секретара Преговарачке групе именују се из реда представника Министарства 

правде и државне управе. 

Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Министарства 

унутрашњих послова; Министарства спољних послова; Министарства регионалног развоја и локалне 

самоуправе; Министарства одбране; Министарства културе и информисања; Министарства природних 

ресурса, рударства и просторног планирања; Министарства здравља; Министарства рада, запошљавања 

и социјалне политике; Министарства просвете, науке и технолошког развоја; Министарства финансија; 

Министарства привреде; Агенције за борбу против корупције; Комесаријата за избеглице и миграције; 

Канцеларије за људска и мањинска права; Високог савета судства; Државног већа тужилаца; 

Републичког секретаријата за законодавство; Управе за јавне набавке; Канцеларије за сарадњу са 

цивилним друштвом; Повереника за заштиту равноправности; Канцеларије за сарадњу са црквама и 

верским заједницама; Врховног касационог суда; Републичког јавног тужилаштва; Правосудне 

академије;  Канцеларије за људска и мањинска права; Тима за социјално укључивање и смањење 

сиромаштва и Канцеларије за европске интеграције. 

24) Преговарачка група за питања правде, слободе и безбедности – председник, заменик 

председника, секретар и заменик секретара Преговарачке групе именују се из реда представника 

Министарства унутрашњих послова. 

Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Министарства 

правде и државне управе; Министарства спољних послова; Министарства финансија; Министарства 

привреде; Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде; Министарства здравља; 

Министарства одбране; Министарства рада, запошљавања и социјалне политике; Безбедносно-

информативне агенције; Комесаријата за избеглице и миграције; Републичког јавног тужилаштва; 

Агенције за борбу против корупције; Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом; Врховног 

касационог суда; Канцеларије за људска и мањинска права; Републичког секретаријата за 

законодавство и Канцеларије за европске интеграције. 

25) Преговарачка група за науку и истраживање – председник, заменик председника, секретар 

и заменик секретара Преговарачке групе именују се из реда представника Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја. 

Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Министарства 

омладине и спорта; Министарства финансија; Министарства привреде; Министарства здравља; 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде; Министарства културе и информисања; 

Министарства одбране; Центра за промоцију науке; Фонда за иновациону делатност; Агенције за 

заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије; Републичког секретаријата за 

законодавство и Канцеларије за европске интеграције. 

26) Преговарачка група за образовање и културу – председник, заменик председника, 

секретар и заменик секретара Преговарачке групе именују се из реда представника Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја. 

Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Министарства 

културе и информисања; Министарства финансија; Министарства привреде; Министарства омладине и 

спорта; Републичког секретаријата за законодавство; Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом;  

Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва и Канцеларије за европске интеграције.  



27) Преговарачка група за животну средину – председник, заменик председника, секретар и 

заменик секретара Преговарачке групе именују се из реда представника Министарства енергетике, 

развоја и заштите животне средине. 

Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Министарства 

финансија; Министарства привреде; Министарства природних ресурса, рударства и просторног 

планирања; Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде; Министарства саобраћаја; 

Министарства грађевинарства и урбанизма; Министарства здравља; Министарства унутрашњих 

послова; Министарства правде и државне управе;  Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја;  Републичког геодетског завода;  Директората за цивилно ваздухопловство Републике Србије; 

Агенције за безбедност саобраћаја; Републичког хидрометеоролошког завода; Републичког завода за 

статистику; Републичког геодетског завода; Института за стандардизацију Србије; Завода за заштиту 

природе Србије; Републичког секретаријата за законодавство; Канцеларије за сарадњу са цивилним 

друштвом и Канцеларије за европске интеграције. 

28) Преговарачка група за заштиту потрошача и заштиту здравља – председник, заменик 

председника, секретар и заменик секретара Преговарачке групе именују се из реда представника 

Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација. 

Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Министарства 

здравља; Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине; Министарства финансија; 

Министарства привреде; Министарства унутрашњих послова; Министарства правде и државне управе; 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде; Министарства рада, запошљавања и 

социјалне политике; Министарства грађевинарства и урбанизма; Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја; Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде; Канцеларије за 

сарадњу са цивилним друштвом;   Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност 

Србије; Агенције за енергетику Републике Србије; Института за стандардизацију Србије; Народне 

банке Србије; Републичког секретаријата за законодавство и Канцеларије за европске интеграције. 

29) Преговарачка група за царинску унију – председник, заменик председника, секретар и 

заменик секретара Преговарачке групе именују се из реда представника Министарства финансија. 

Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Министарства 

спољне и унутрашње трговине и телекомуникација; Министарства привреде; Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде; Републичког завода за статистику; Републичког 

секретаријата за законодавство и Канцеларије за европске интеграције. 

30) Преговарачка група за економске односе са иностранством – председник, заменик 

председника, секретар и заменик секретара Преговарачке групе именују се из реда представника 

Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација. 

Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Министарства 

спољних послова; Министарства финансија; Министарства привреде; Министарства унутрашњих 

послова; Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде; Министарства одбране; Агенције за 

осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д.; Агенције за безбедност саобраћаја; 

Републичког секретаријата за законодавство и Канцеларије за европске интеграције. 

31) Преговарачка група за спољну, безбедносну и одбрамбену политику – председник, 

заменик председника, секретар и заменик секретара Преговарачке групе именују се из реда 

представника Министарства спољних послова. 

Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Министарства 

одбране; Министарства унутрашњих послова; Министарства правде и државне управе; Министарства 

финансија; Министарства привреде; Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 

Безбедносно-информативне агенције; Републичког секретаријата за законодавство и Канцеларије за 

европске интеграције. 

32) Преговарачка група за финансијски надзор – председник, заменик председника, секретар 

и заменик секретара Преговарачке групе именују се из реда представника Министарства финансија. 

Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Државне 

ревизорске институције; Народне банке Србије; Министарства унутрашњих послова; Републичког 



секретаријата за законодавство; Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске 

уније и Канцеларије за европске интеграције. 

33) Преговарачка група за финансијска и буџетска питања – председник, заменик 

председника, секретар и заменик секретара Преговарачке групе именују се из реда представника 

Министарства финансија. 

Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Народне банке 

Србије; Министарства привреде; Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе; 

Републичког завода за статистику; Републичког секретаријата за законодавство и Канцеларије за 

европске интеграције. 

34) Преговарачка група за институције – председник, заменик председника, секретар и 

заменик секретара Преговарачке групе именују се из реда представника Канцеларије за европске 

интеграције. 

Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Министарства 

спољних послова; Министарства правде и државне управе; Министарства финансија и Републичког 

секретаријата за законодавство. 

35) Преговарачка група за остала питања – председник, заменик председника, секретар и 

заменик секретара Преговарачке групе именују се из реда представника Канцеларије за Косово и 

Метохију и Генералног секретаријата Владе. 

Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Министарства 

спољних послова; Министарства финансија; Министарства правде и државне управе; Министарства 

унутрашњих послова; Канцеларије за Косово и Метохију, Комесаријата за избеглице и миграције; 

Канцеларије за европске интеграције, Канцеларије за стручне и оперативне послове у преговарачком 

процесу, Републичког секретаријата за законодавство и Кабинета председника Републике. 

 

8. Председнике, заменике председника, секретаре и заменике секретара преговарачких група 

именује Влада посебним решењем. 

Председника преговарачке групе именује Влада из реда државних секретара надлежног 

министарства или државних службеника на положају.  

У случају да се појави потреба за укључивањем других органа и организација у рад 

преговарачке групе, председник преговарачке групе може позвати представнике тих органа и 

организација да учествују у раду те преговарачке групе. 

 

9. Преговарачка група обавља послове у вези са: 

1) учешћем у процесу аналитичког прегледа законодавства (скрининг); 

2) припремом предлога преговарачких позиција за одговарајућа поглавља преговора о 

приступању Европској унији; 

3) израдом, ревизијом и праћењем спровођења Националног програма за усвајање правних 

текoвина Европске уније; 

4) поделом надлежности за праћење прописа Европске уније; 

5) припремом предлога за планирање комуникацијских активности за одговарајућа поглавља 

преговора о приступању Европској унији. 

Преговарачка група обавља и друге послове у вези за процесом приступања Републике Србије 

Европској унији. 



 

10. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о оснивању Координационог 

тела за процес приступања Европској унији („Службени гласник РС“, број 93/12). 

11. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије“. 

 

05 брoj  

У Бeoгрaду,  

Влада 

Председник, 

 

 

 


