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ОДБОРУ ЗА ЕКОНОМИЈУ, ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ 

 
На основу члана 137 Пословника Скупштине Црне Горе, став 4, Одбор за европске 

интеграције, са друге заједничке сједнице Одбора за међународне односе и исељенике и 

Одбора за европске интеграције одржане 17. децембра 2013. године, подноси 

 

М И Ш Љ Е Њ Е 

О ПРЕДЛОГУ ЗАКОНА О БУЏЕТУ ЦРНЕ ГОРЕ ЗА 2014. ГОДИНУ 

у дијелу који се односи на Министарство вањских послова и европских интеграција 

 

 

Напомене о Предлогу закона о буџету Црне Горе за 2014. годину у дијелу који се односи 

на Министарство вањских послова и европских интеграција дали су Предраг Стаматовић, 

генерални секретар Министарства вањских послова и европских интеграција и Никола 

Вукићевић, генерални директор Директората за буџет Министарства финансија. Том 

приликом истакли су да су предвиђена буџетска средства за 2014. годину, у дијелу који се 

односи на Министарство вањских послова и европских интеграција, у износу од 12,92 

милиона еура, исказана кроз пет програма: Дипломатија, Администрација, Дипломатско 

конзуларна представништва, Процес придруживања и приступања Европској унији и 

Управа за дијаспору, умјесто некадашњег Центра за исељенике, који је у претходној 

години представљао посебну потрошачку јединицу.  

 

На сједници су посебно анализирана предвиђена средства у оквиру програма који се 

односи на Процес придруживања и приступања Европској унији, а која се, прије свега 

тичу потреба и могућности за спровођење активности у тој области. Исказана је 

сагласност чланова одбора да буџет мора бити усмјерен на даље развијање дипломатско 

конзуларне мреже и јачање сарадње са државама чланицама Европске уније.  

 

Посебну пажњу на сједници изазвало је питање слања представника Скупштине у Мисију 

Црне Горе у Бриселу и том приликом истакнута је сагласност присутних да је постојање 

особе која ће координирати пословима и бити веза између Скупштине Црне Горе и 

институција ЕУ, од круцијалног значаја, а посебно у захтјевној фази приступања у којој се 

Црна Гора тренутно налази. Том приликом је наглашено да се средства потребна за рад 

службеника Скупштине Црне Горе у Бриселу могу покрити из посебних буџетских 

резерви која су на располагању Министарству вањских послова и европских интеграција. 

 



 

Након уводног образлагања програмских активности планираних за 2014. годину, те 

конструктивне расправе која је услиједила, Одбор за европске интеграције се, већином 

гласова, позитивно изјаснио о Предлогу закона о буџету Црне Горе за 2014. годину у 

дијелу који се односи на Министарство вањских послова и европских интеграција. Уз 

констатацију да главни разлози умањена средстава, у односу на она која су била на 

располагању Министарству у 2013. години, леже у рационализацији средстава, те 

прилагођавању економској ситуацији, Одбор је био мишљења да утврђена средстава 

одговарају актуелним мјерама штедње, али и да као таква омогућавају спровођење 

предвиђених активности.  

 

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК ОДБОРА 

 

Славен Радуновић 


