
ПРЕДУСЛОВИ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРОЦЕСУ ИНТЕГРАЦИЈА,РЕПУБЛИКА СРБИЈА У 

ПРОЦЕСУ ПРИДРУЖИВАЊА ЕУ 

Република Србија је 29.априла 2008.године поразум о стабилизацији и придруживању са Европском 

унијом,који је ступио на снагу 1.септембра 2013.године. 

Овај споразум,почетак фазе односа уређених свеобухватним уговором између Србије и 

ЕУ,потврђује перспективу чланства Србије у Европској унији. 

Захтев за пријем у чланство Србија је поднела 22.децембра 2009.године.Статус кандидата за 

чланство у ЕУ Европски савет доделио јој је 1.марта 2012,док је одлуку да се отворе приступни 

преговори са Србијом донео 28.јуна 2013.године.  

                                                          Ток приступних преговора     

Позиција ЕУ о приступним преговорима Србије састоји се од два документа:уводног излагања ЕУ 

на првој Међувладиној конференцији Србије и ЕУ и Преговорачког оквира за приступање Србије 

ЕУ. 

Преговарачки оквир садржи принципе,суштину и процедуре целокупног преговарачког 

процеса.ЕУ очекује да Република Србија обезбеди пуно спровођење кључних реформи  и 

законодавства посебно у области правосуђа,борбе против корупције и организованог 

криминала,реформе медјиа.Посебан значај придаје се усклађености динамике 

преговрачког процеса. 

Фаза аналитичког прегледа законодавства почиње у оквиру Европска комисија представља 

држави кандидату правне тековине ЕУ подељене у преговарачка поглавља.Потом се 

утврђују разлике између два законодавства и мере за превазилажење ових разлика,на 

основу чега се израђују акциони план за примену ових мера и дефинише временски оквир. 

Преговори Републике Србије о чланству у ЕУ званично су отпочели 21.јануара 2014.године у 

Бриселу.Првом међувладином конференцијом о приступању Србије ЕУ,на којој су размењени 

ставови између председника Србије ЕУ,на којој су размењени ставови између председнка ЕУ и 

Србије.У досадашњем току преговарачког процеса између РС и ЕУ одржано је укупно седам 

међувладиних конференција на којима је отворено дванаест преговарачких поглавља,од којих су 

два истовремено и затворена. 

Међувладине конференције о приступању Републике Србије Европској унији 

I-21.јануар 2014.године-Представљени су Преговарачки оквир ЕУ и Уводна изјава Републике 

Србије 

II-14. децембар 2015.године Отворена су поглавља 32-Финансијска контрола и 35-Остала питања 

III-18.јули 2016.године-Отворена су поглавља 23-Правосуђе и основна права и 24.Правда , слобода 

и бетбедност. 

IV-13.децембар 2016.године –Поглавље 5-Јавне набавке је отворено,а Поглавље 25-Наука и 

истраживање је истовремено отворено и привремено затворено. 



V-27.фебруара 2017.године-Поглавље 20-Предузетништво и индустријска политика је 

отворено,док је Поглавље 26-Образовање и култура отворено и истовремено привремено затворено 

VI-20.јун 2017.године-Отворена су поглавља 7-Право интелектуалне својине и 29-царинска унија. 

VII-11.децембар 2017.године-Отворена су поглавља 6-Право привредних друштва и 30 Економски 

односи са иностранством. 

Република Србија са своје стране интензивно ради и предузима све потребне мере и активности 

како би били испуњени основни предуслови да и преостала поглавља што скорије буду спремна за 

отварање. 

ПИТАЊА 

1.Када је захтев за чланство за придруживању ЕУ поднет? 

2.Ток приступу преговорима до колико се преговора састоји? 

3.Шта садржи преговарачки оквир? 

4.Кад су званично одпочели преговори Републике Србије у чланство ЕУ? 

 

 

 

 

 


