
 

 
СКУПШТИНА ЦРНЕ ГОРЕ 

Одбор за европске интеграције 

 

                                                                        

            бр. 00-63-6/15- 
  Подгорица, 17. март 2015. године 

 

На основу члана 42а став 1 тачка 3 Пословника Скупштине Црне Горе, Одбор је 
донио 

 

МИШЉЕЊЕ 

О ЧЕТВРТOM КВАРТАЛНOM ИЗВЈЕШТАЈУ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ОБАВЕЗА ИЗ 

ПРОГРАМА ПРИСТУПАЊА ЦРНЕ ГОРЕ ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ ЗА ПЕРИОД 2014-
2018 

 

Дана 13. марта 2015. године одржана је 34. сједница Одбора за европске 
интеграције, на којој су чланови Одбора размотрили Четврти квартални извјештај о 
реализацији обавеза из Програма приступања Црне Горе Европској унији за период 
2014 – 2018. 

Главне аспекте Извјештаја представила је Снежана Радовић, генерална 
директорица за европске послове у Министарству вањских послова и европских 
интеграција. Извјештај, према ријечима генералне директорице, представља 
статистички преглед мониторинга усклађивања предлога закона са ЕУ. Такође, 
истакнуто је да Извјештај по први пут приказује ниво реализације обавеза у дијелу 
јачања административних капацитета, што је условљено потребом за прецизним 
дефинисањем динамике оснаживања институција чији рад представља допринос 
процесу приступања Црне Горе у Европску унију. 

Чланови Одбора исказали су интересовање за методологију израде документа, 
имајући у виду да су примијећена одређена неподударања у подацима који су 
приказани у разматраном документу и у извјештају који обухвата прва три квартала, 
у погледу реализованих законских прописа. Примијећено је да неподударања 
постоје и код приказивања степена реализације прописа у појединим поглављима 
или од стране појединих министарстава. Такође, постављено је питање да ли су 
рокови за израду прописа били сувише амбициозни, имајући у виду степен 
реализације активности у појединим доменима. 



Гђа Радовић је истакла да ће Министарство посветити дужну пажњу провјери 
тачности статистичких података, те о томе обавијестити Одбор. У погледу 
постављања рокова за реализацију законских прописа, она је казала да планирање 
није у потпуности узело у обзир динамику усвајања закона, те навела да ће то бити 
исправљено приликом припреме ревидираног Програма приступања Црне Горе, за 
период 2015 – 2018. године. 

Уз став да је неопходно провјерити тачност изнијетих статистичких података, 
чланови Одбора за европске интеграције једногласно су дали позитивно мишљење 
о Четвртом кварталном извјештају о реализацији обавеза из Програма приступања 
Црне Горе Европској унији за период 2014-2018. 
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