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На основу члана 42а став 1 тачка 2 Пословника Скупштине Црне Горе, а 

имајући у виду члан 3 став 2 Одлуке о успостављању структуре за преговоре о 

приступању Црне Горе Европској унији, Одбор је донио 

 

 

МИШЉЕЊЕ О НАЦРТУ ПРЕГОВАРАЧКЕ ПОЗИЦИЈЕ ЗА 

ПРЕГОВАРАЧКО ПОГЛАВЉЕ 26 – ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРА 

 

 

Дана 19. фебруара 2013. године одржана је 3. сједница Одбора за европске 

интеграције, на којој је разматран Нацрт преговарачке позиције за Преговарачко 

поглавље 26 – Образовање и култура. На сједници су, испред преговарачког тима, 

односно Радне групе за ово поглавље, учествовали професор Анђелко Лојпур - 

члан Преговарачке групе за вођење преговора о приступању Црне Горе Европској 

унији задужен за Преговарачко поглавље 26, Мубера Курпејовић, помоћница 

министра просвјете и спорта за високо образовање и шефица Радне групе за 

припрему преговора о приступању Црне Горе Европској унији за област правне 

тековине Европске уније која се односи на Преговарачко поглавље 26, Миливоје 

Јуришић, секретар Преговарачке групе за вођење преговора о приступању Црне 

Горе Европској унији и Александра Бошковић, самостални савјетник за 

међународну сарадњу у Министарству културе и координатор за културу у Радној 

групи за Преговарачко поглавље 26. 

 

 

 



На сједници су чланови Одбора информисани о саставу Радне групе и 

досадашњим активностима, уз посебан осврт на експланаторни и билатерални 

скрининг састанак, као и на природу правне тековине Европске уније која прати 

област образовања и културе. 

 

Након уводних напомена г-дина Лојпура и г-ђе Курпејовић, те коментара и 

расправе која је потом услиједила, чланови Одбора за европске интеграције 

једногласно су дали позитивно мишљење о Нацрту преговарачке позиције за 

Преговарачко поглавље 26 – Образовање и култура. Иако су се током расправе 

појавили одређени предлози за измјену предложених позиција, Одбор није донио 

сугестије за измјену и допуну Нацрта преговарачке позиције. 

 

Међутим, када је у питању сама процедура и учешће Скупштине Црне Горе у 

процесу преговора, Одбор је закључио да је потребно: 

 

• Хитно донијети документ који ће дефинисати однос Скупштине Црне Горе 

и Владе Црне Горе у процесу преговора о приступању Црне Горе ЕУ; 

• Дефинисати какву посљедицу производи евентуално негативно мишљење 

Одбора о нацрту преговарачке позиције, току преговора или раду појединих 

учесника у самом процесу; 

• Поново размотрити потребу за одређивањем степена тајности 

документима који у цјелости или у највећој мјери немају информације које би 

биле разлог сврставања у ту категорију, у циљу обезбјеђивања што веће 

транспарентности у преговарачком процесу; 

• Оставити разуман временски период за упознавање чланова и службе 

Одбора за европске интеграције са природом преговарачке позиције; 

• Омогућити посланицима и служби матичног одбора присуство сједницама 

Одбора за европске интеграције на којима се разматрају преговарачке 

позиције из њихове надлежности, као и упознавање са нацртом 

преговарачких позиција, под истим условима које важе за Одбор за европске 

интеграције. 

 

 

 

                                                             Предсједник Одбора за европске интеграције 
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