
Поглавље 23 - Правосуђе и основна права 

Република Србије је 25. јула 2014. године писмом председавајућег Комитета сталних 

представника Савета обавештена о резултату скрининга за поглавље 23 – Правосуђе и 

основна права. У том документу наводи се да се Република Србија не може сматрати довољно 

спремном за преговоре о овом поглављу и да би ово поглавље могло да буде отворено онда 

када ЕУ утврди да су следећа мерила испуњена: 

Република Србија би требало да усвоји један или више детаљних акционих планова 

који имају усклађени распоред, утврђене јасне циљеве и рокове, као и неопходни 

институционални оквир и адекватне процене трошкова и финансијских издвајања, у 

следећим областима:  

- правосуђе  

- борба против корупције  

- основна права 

Акциони план(ови), којим се успостављају реформски приоритети Србије, требало би 

да се развија кроз транспарентан процес консултација са свим релевантним 

заинтересованим странама у циљу обезбеђивања максималне подршке за његову 

имплементацију. У припреми свог акционог плана(ова), Србија би требало блиско да се 

консултује са Комисијом, прибегава када је то потребно стручном знању држава 

чланица и да узме у обзир препоруке дате у Анексу. Поред ових препорука, требало би 

решити и друге идентификоване недостатке у земљи. Акциони план(ови) би требало да 

има за циљ пуно усаглашавање Србије са захтевима овог поглавља. Он(и) ће бити 

документи смернице за наредне преговоре и Комисија може предложити да Србија 

поднесе нове или измењене акционе планове уколико се појаве проблеми у току 

преговора у оквиру овог поглавља. 

Акциони план(ови) за Поглавље 23. такође треба да одражава мере за обезбеђивање 

транспарентних процедура за регрутовање и напредовање државних службеника на 

основу заслуга. 

Када је реч о области основних права, акциони план из те области би требало да се 

усредсреди на заштиту националних мањина у Србији и обухвати суштинске мере у 

области образовања, употребе језика мањина, приступа медијима и верским службама 

на језицима мањина, као и мере које осигуравају адекватну заступљеност у органима 

државне управе. Србија је позвана да одражава неке од ових мера у свом акционом 

плану(овима) за Поглавље 23. и припреми овај релевантни акциони план најкасније до 

краја 2015. године. 

У складу са Преговарачким оквиром, Република Србија мора да осигура да њен став о 

статусу Косовa
1
 не ствара никакву сметњу нити омета спровођење правних тековина у 

оквиру овог поглавља у Србији. Република Србија би требало посебно осигурати да 

                                                            
1 Овај назив је не прејудицира ставове о статусу, и у складу је са Резолуцијом Савета безбедности 

1244/1999 и Мишљењем Међународног суда правде о проглашењу независности Косова. 



усвојено законодавство, укључујући и њен географски обим, не буде у супротности са 

свеобухватном нормализацијом односа са Косовом 


