
ИПА Twinning пројекат Европске уније за Србију

Пројекат cпроводи Народна скупштина
Републике Србије и Парламент Грчке

Пројекат финансира Европска унија

Јачање капацитета
Народне скупштине
Републике Србије у процесу
европских интеграција

Инструменти за претприступну помоћ (ИПА)

ИПА пружа помоћ земљама укљученим у процес приступања 
Европској унији. Циљ је повећање ефикасности кроз  
јединиствени оквир, који обухвата: јачање институционалних 
капацитета, прекограничну сарадњу, економски и  социјални 
развој и рурални развој.

Претприступна помоћ подржава Процес стабилизације и 
придруживања земаља кандидата и потенцијалних кандидата 
за чланство у Европској унији, у исто време поштујући њихове 
специфичне карактеристике и процесе у које су укључени.

Twinning Програм

Twinning је инструмент за сарадњу између државних 
администрација земаља чланица Европске уније и земаља 
корисника. У земљама корисницима ИПА, циљ Twinning 
пројеката је да пруже подршку преношењу, ступању на снагу и 
примену правних тековина Европске уније. Циљ оваквог 
пројекта је такође да подели најбоље европске праксе са 
државном администрацијом земаља корисника, као и да 
омогући дугорочну сарадњу twinning партнера.

Додатне информације

Народна скупштина Републике Србије 
Краља Милана 14
11000 Београд, Србија
Тел: +381 64 600 5 660
Факс: +381 11 32 38 987

Јана Љубичић
Генерални секретар, вођа пројекта

Младен Младеновић
Заменик генералног секретара, заменик вође 
пројекта 

Ђордана Курир
Начелник Одељења за европске интеграције,
партнер сталног Twinning саветника
E-mail: djordana.kurir@parlament.rs 

Др Фотис Фитсилис
Стални Twinning саветник
E-mail: fotis.fitsilis@parlament.rs

Александра Плазинић
Сарадник Twinning саветника
E-mail: aleksandra.plazinic@parlament.rs 

Веб сајт пројекта: www.parlament-twinning.eu
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Twinning ЕУ пројекат:
Јачање капацитета Народне скупштине Републике Србије у процесу европских интеграција

Концепт
У процесу европских интеграција Србије, у оквиру 
реформе државне управе, Европска комисија пружа 
претприступну помоћ реформама, које ће допринети 
јачању државних институција. 

Народна скупштина, као највише представничко 
тело и носилац законодавне власти у Републици 
Србији, игра значајну улогу у процесу европских 
интеграција.

Овај Twinning пројекат је намењен јачању укупних 
капацитета Народне скупштине, како би се 
неопходне реформе планирале и спровеле, током 
процеса хармонизације законодавства Србије са 
правним тековинама Европске уније.

Циљ
Циљ пројекта је унапређење ефикасности, 
одговорности и транспарентности рада Народне 
скупштине у процесу европских интеграција. 
Предвиђено је да се пројектом унапреде политике, 
законодавство и процедуре њиховог спровођења на 
највишем институционалном нивоу, у процесу 
приступања Србије Европској унији.

Спровођење пројекта
У циљу остварења резултата пројекта, експерти 
земаља чланица Европске уније (Грчка, Словачка и 
Белгија),  у сарадњи са Службом Народне 
скупштине Републике Србије организоваће серију 
радионица, обука и конференција. Пројектне 
активности ће омогућити размену најбољих 
европских пракси и искустава, као и 
специјализованог знања између парламената 
земаља чланица Европске уније и Народне 
скупштине, Владе и независних државних органа 
Републике Србије.

Компоненте пројекта
1. Јачање сарадње Народне скупштине и Владе у 

процесу доношења одлука 

2. Унапређење рада Народне скупштине у процесу 
доношења закона 

3. Унапређење организационе структуре и интерних 
процедура Народне скупштине 

4. Унапређење контролне функције Народне 
скупштине и сарадње са Владом и независним 
државним органима 

5. Повећање транспарентости рада Народне 
скупштине  и учешће цивилног друштва у 
парламентарним активностима

Twinning Партнери
Народна скупштина Републике Србије
Парламент Грчке

Трајање пројекта
јануар 2013-јун 2014.


