Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗА
ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
Београд, Немањина 34
Број: 111 – 00 - 1/2020 – 05
Датум: 15.6.2020. године

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“ бр.79/05,
101/0795/10, 99/14 , 30/18 и 47/18), министар за европске интеграције доноси
РЕШЕЊЕ
Покреће се поступак за избор најбољих студентских радова о Eвропској унији који
треба да одговоре на једно од пет понуђених питања:
1. Шта после 70 година од Шуманове декларације, 30 година од Париске повеље за
нову Европу и 20 година од Миленијумске декларације Уједињених нација значи
солидарност у Европској унији и за Европску унију?
2. Зашто Европска унија подржава постизање одрживог развоја Србије и може ли
Европски зелени договор за Западни Балкан убрзати наше достизање циљева
одрживог развоја до 2030. године?
3. Способност ЕУ да одговори на изненадне глобалне кризе и ризике изазаване
епидемијама и природним катастрофама: да ли, како и колико процес европске
интеграције доприноси Србији у савладавању панедемије КОВИД-19 и опоравку од
ње?
4. Какву будућност Европе желети за Србију каква се жели?
5. Нови фактори и изазови у процесу приступања Србије Европској унији
Образује се Конкурсна комисија за спровођење предметног изборног поступка у
следећем саставу:
1. Јелица Стефановић – Штамбук редовни професор на Факултету политичких наука
у Београду;
2. Владимир Вулетић, редовни професор на Филозофском факултету у Београду;
3. Маја Лукић Радовић, ванредни професор на Правном факултету у Београду.
Задаци Конкурсне комисије:

1. Припрема услове за учешће у изборном поступку и услове за рангирање
пријављених радова/есеја;
2. Припрема Јавни позив за учешће у изборном поступку;
3. По истеку рока за пријаву радова, а у року не дужем од две недеље, Наручиоцу посла
доставља потписани извештај у форми табеле са оценама пристиглих радова, према
условима утврђеним конкурсом.
4. По истеку рока за пријаву радова, а у року не дужем од две недеље, Наручиоцу посла
доставља кратак наративни извештај/осврт (до три хиљаде словних знакова са
белинама) са укупном општом оценом квалитета оцењених радова и
препорукама/смерницама за унапређење конкурса.
Министарство за европске интеграције ће студентима чији су радови по ранг листи
извештаја Комисије, заузели прва три места уплатити следеће нето износе, обрачунавајући
и одговарајуће порезе и доприносе, и то:


Прворангираном – 85.000 динара;



Другорангираном – 55.000 динара и



Трећерангираном – 35.000 динара.

Средства за ове намене обезбеђена су Законом о буџету Републике Србије за 2020.
годину, у оквиру раздела 18 – Министарство за европске интеграције, функција 110 –
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, извор
финансирања 01 – приходи из буџета и то у оквиру Програмa – 0601 Подршка приступању
Србије Европској унији, Програмска активност 0007– Информисање јавности и обука о
процесу европских интеграција, економска класификација 423 – услуге по уговору.
Образложење
Стратегијом комуникације Владе о процесу приступања Републике Србије
Европској унији од 1.12.2011. године, утврђене су мере и активности које предузимају
институције Републике Србије укључене у процес европске интеграције Републике Србије
са циљем правовременог и објективног информисања различитих јавности о неопходним
реформама које процес преговора о чланству у ЕУ са собом носи. Академска заједница је
важан партнер Владе у комуникацијама о приступању Републике Србије ЕУ, пре свега због
потенцијала да подстакне јавне расправе и дебате о темама у вези са ЕУ и процесом
приступања Републике Србије у ЕУ. Процес приступања Републике Србије ЕУ је од посебне
важности за младе јер ће они дугорочно гледано имати највише користи од овог процеса.
Имајући у виду наведено одлучено је као у ставу 1. изреке.

Полазећи од природе избора који треба направити, те потребе да Комисију која би
спровела избор чине одговарајући стручњаци – професори Београдског универзитета,
одлучено је као у ставу 2. изреке.
Како су за потребе ове активности Законом о буџету Републике Србије за 2020.
годину обезбеђена одговарајућа средства одлучено је као у ставу 4. изреке.
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