
МЕМОРАНДУМ
о сарадњи у процесу европских интеграција 

између 

Влада Републике Србије, коју представља Канцеларија за придруживање 
Европској унији (у даљем тексту Канцеларија)

и

Невладиних организација 

(у даљем тексту ''Стране'') 
 

Имајући у виду досадашњу улогу невладиних организација у изградњи 
демократског, грађанског друштва у Србији и њихов допринос у ширењу 
европских идеја и вредности;

Препознајући интерес за успостављањем тешњих видова сарадње у
процесу придруживања Републике Србије Европској унији, као и

Неопходност редовног и објективног обавештавања грађана о процесу 
приступања Републике Србије Европској унији,

Стране су се договориле о следећем:

Члан 1.

Стране ће убудуће предузимати све неопходне активности како би 
обезбедиле редовну размену информација у вези са активностима које се односе 
на припрему, усвајање и имплементацију закона и политика у области 
европских интеграција, односно у вези са пројектима и другим активностима у
области европских интеграција.

Члан 2.

Канцеларија ће, приликом организовања јавних расправа о нацртима 
закона и других прописа у вези са процесом приступања Републике Србије 
Европској унији, предузети потребне активности које ће обезбедити учешће 
представника невладиних организација.

Невладине организације ће обезбедити учешће представника 
Канцеларије у активностима и скуповима који су вези са европским 
интеграцијама.



Члан 3.

Стране ће именовати своје представнике задужене за међусобну 
комуникацију и размену информација, који ће се редовно састајати у циљу 
координирања активности у вези са процесом европских интеграција и
унапређења текуће сарадње.

Стране потписнице ће именовати особе надлежне за координацију 
активности потребних за спровођење овог Меморандума.

Члан 4.

Стране ће сарађивати у организацији активности које имају за циљ 
промоцију европских вредности и процеса европских интеграција.

Члан 5.

Стране ће водити рачуна о усклађивању својих програма, пројеката и
активности у области европских интеграција.

Члан 6.

Све евентуалне спорове стране ће решавати кроз међусобни дијалог.

Члан 7.

Овај Меморандум ступа на снагу даном потписивања, а закључује се на 
неодређено време.

Овај Меморандум је отворен за друге невладине организације и
организације цивилног друштва које прихватају његове одредбе.

Свака страна може га раскинути једнострано, слањем писменог 
обавештења.

Меморандум се може изменити писаном сагласношћу страна.

Члан 8.

Меморандум је састављен у 2 оригинална примерка од којих свака 
страна добија по један на сваком језику.

У Београду, дана 17.11.2006. године.


