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

члана 12, став 1, 2 и 3 Резолуције о начину, квалитету и динамици процеса 

интеграције Црне Горе у Европску унију, 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 ЦРНЕ ГОРЕ ЗА 

МЕЂУВЛАДИНУ КОНФЕРЕНЦИЈУ О ПРИСТУПАЊУ ЦРНЕ ГОРЕ ЕВРОПСКОЈ 

УНИЈИ ЗА ПОГЛАВЉЕ 31 – ВАЊСКА, БЕЗБЈЕДОНОСНА И ОДБРАМБЕНА 

ПОЛИТИКА 

 

Дана 31. јануара одржан је први дио, а потом 10. фебруара 2014. године и други 

дио 18. сједнице Одбора за европске интеграције, на којој је размотрен Нацрт 

преговарачке позиције Црне Горе за Међувладину конференцију о приступању 

Црне Горе Европској унији за поглавље 31 – Вањска, безбједоносна и одбрамбена 

политика.  

 

Нацрт позиције 31. јануара представио је амбасадор Владимир Радуловић, шеф 

Радне групе за поглавље 31 и државни секретар за политичка питања у 

Министарству вањских послова и европских интеграција. Сједници Одбора 

присуствовали су и чланови скупштинских одбора који имају надлежности у оквиру 

области који припадају поглављу 31 – Одбора за међународне односе и 

исељенике и Одбора за безбједност и одбрану. Након представљања 

преговарачке позиције, уследила је расправа током које се могло чути више 

предлога за измјену позиције од стране присутних посланика, тако да је, због 

потребе консултација у оквиру преговарачког тима, одложен наставак расправе и 

изјашњавања о овом документу. 



 

Чланови Одбора за европске интеграције су потом, у присуству Александра 

Андрије Пејовића, државног секретара и главног преговарача Црне Горе са ЕУ и 

амбасадора Владимира Радуловића, у оквиру наставка 18. сједнице, поново 

разматрали Нацрт преговарачке позиције Црне Горе за Међувладину 

конференцију о приступању Црне Горе Европској унији за поглавље 31 – Вањска, 

безбједносна и одбрамбена политика.  

 

Пошто су, од стране преговарачког тима, представљене измјене у Нацрту 

позиције, чланови Одбора за европске интеграције једногласно су дали позитивно 

мишљење о Нацрту преговарачке позиције Црне Горе за Међувладину 

конференцију о приступању Црне Горе Европској унији за поглавље 31 – Вањска, 

безбједносна и одбрамбена политика, у оквиру које су унијете на сједници 

представљене измјене. 
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