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 ПРЕДСЕДНИК: Поштоване даме и господо народни 

посланици, отварам  Прву седницу Првог редовног заседања Народне 

скупштине Републике Србије у 2017. години. 

 Молим да најпре саслушамо химну Републике Србије, коју ће 

данас извести Дечији хор „Чаролија“ под руководством Леонтине 

Вукомановић. 

 (Интонирање химне.) 

 Захваљујемо још једном Дечијем хору „Чаролија“. Захваљујем 

Леонтини Вукомановић. 

 Пре него што почнемо са радом, позивам вас да минутом 

ћутања одамо почаст преминулом потпредседнику Народне скупштине 

Републике Србије Константину Арсеновићу.  

 Слава му. 

 Поштовани посланици, на основу службене евиденције о 

присутности народних посланика констатујем да седници присуствује 149 

народних посланика. 

 Подсећам вас да је чланом 88. став 5. Пословника Народне 

скупштине предвиђено да кворум за рад Народне скупштине приликом 

усвајања записника и утврђивања дневног реда постоји ако је на седници 

присутна већина од укупног броја народних посланика. 

 Ради утврђивања броја народних посланика присутних у сали, 

молим народне посланике да убаце своје идентификационе картице у 

посланичке јединице електронског система за гласање. 

 Констатујем да је применом електронског система за гласање 

утврђено да је у сали присутно 167 народних посланика, односно да је 

присутна већина од укупног броја народних посланика и да постоје услови 

за рад Народне скупштине у смислу члана 88. став 5. Пословника Народне 

скупштине. 



 Достављени су вам записници Пете, Шесте и Седме седнице 

Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. 

години и записник Пете посебне седнице Народне скупштине Републике 

Србије у 11. сазиву. 

 Пошто данашњој седници присуствује већина од укупног броја 

народних посланика, констатујем да постоји кворум за усвајање  записника 

са наведених седница. 

 Обавештавам вас да је провером у Служби за послове Одбора 

за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања утврђено да 

том одбору у писаном облику нико од народних посланика није доставио 

примедбе на наведене записнике. 

 Прелазимо на одлучивање. 

 Стављам на гласање записник Пете седнице Другог редовног 

заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години, одржане 4, 

5, 6, 8, 9. и 10. децембра 2016. године. 

 Молим посланике да притисну одговарајући тастер на 

посланичкој јединици. 

 Закључујем гласање и саопштавам: за – 145, против – нико, 

уздржаних – један, није гласао 41 посланик. 

 Констатујем да је Народна скупштина, већином гласова, 

усвојила Записник Пете седнице Другог редовног заседања Народне 

скупштине Републике Србије у 2016. години. 

 Стављам на гласање записник Шесте седнице Другог редовног 

заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години, одржаној 

12, 13, 14, 15, 16, 20, 21. и 22. децембра 2016. године. 

 Молим посланике да притисну одговарајући тастер на 

посланичкој јединици. 

 Закључујем гласање и саопштавам: за – 143, против – нико, 

уздржаних – један, није гласало 43 посланика. 

 Констатујем да је Народна скупштина, већином гласова, 

усвојила Записник Шесте седнице Другог редовног заседања Народне 

скупштине Републике Србије у 2016. години. 

 Стављам на гласање записник Седме седнице Другог редовног 

заседања Народне скупштине Републике Србије у 2016. години, одржане 

22, 23, 26, 27. и 28. децембра 2016. године. Молим да се изјаснимо. 

 Закључујем гласање и саопштавам: за – 144, против – нико, 

уздржаних – нема, нису гласала 43 народна посланика. 

 Констатујем да је Народна скупштина усвојила Записник 

Седме седнице Другог редовног заседања Народне скупштине Републике 

Србије у 2016. години. 

 Стављам на гласање записник Пете посебне седнице Народне 

скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву, одржане 20. децембра 

2016. године. Молим да се изјаснимо. 



 Закључујем гласање и саопштавам: за – 144, против – нико, 

уздржаних – нема, нису гласала 43 народна посланика. 

 Констатујем да је Народна скупштина усвојила Записник 

години Пете посебне седнице Народне скупштине Републике Србије у 

Једанаестом сазиву. 

 У сазиву ове седнице који вам је достављен садржан је предлог 

дневног реда седнице. 

 Пре утврђивања дневног реда седнице, сагласно члану 92. став 

2. и члану 93. Пословника Народне скупштине, потребно је да Народна 

скупштина одлучи о предлозима за стављање на дневни ред аката по 

хитном поступку, предлозима за допуну дневног реда и предлогу за спајање 

расправе. 

 Поштовани посланици, Влада је предложила да се по хитном 

поступку стави на дневни ред Предлог закона о потврђивању финансијског 

уговора „Унапређење објеката правосудних органа Б“ између Републике 

Србије и Европске инвестиционе банке, који је поднела Народној 

скупштини 4. јануара 2017. године. 

 Стављам на гласање овај предлог. Молим да се изјаснимо. 

 Закључујем гласање и саопштавам: за – пет, против – нико, 

уздржаних – нема, нису гласала 182 народна посланика. 

 Констатујем да Народна скупштина није прихватила предлог. 

 Влада је предложила да се по хитном поступку стави на дневни 

ред Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму (први програмски 

зајам за развојне политике у области јавних расхода и јавних предузећа) 

између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, који је 

поднела Народној скупштини 17. фебруара 2017. године. 

 Стављам на гласање овај предлог. Молим да се изјаснимо. 

 Закључујем гласање и саопштавам: за – нико, против – нико, 

уздржан – један, није гласало 189 народних посланика. 

 Констатујем да Народна скупштина није прихватила предлог. 

 Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу 

предложио је да се по хитном поступку стави на дневни ред Предлог одлуке 

о престанку функције члана Високог савета судства из реда професора 

правног факултета, који је поднео Народној скупштини 22. децембра 2016. 

године. 

 Стављам на гласање овај предлог. Молим да се изјаснимо. 

 Закључујем гласање и саопштавам: за – нико, против – нико, 

уздржан – један, није гласао 191 народни посланик. 

 Констатујем да Народна скупштина није прихватила предлог. 

 Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу 

предложио је да се по хитном поступку стави на дневни ред Предлог одлуке 

о престанку функције председника Привредног апелационог суда, који је 

поднео Народној скупштини 27. децембра 2016. године. 



 Стављам на гласање овај предлог. Молим да се изјаснимо. 

 Закључујем гласање и саопштавам: за – нико, против – нико, 

уздржан – један, није гласао 191 народни посланик. 

 Констатујем да Народна скупштина није прихватила предлог. 

 Одбор за образовање, науку, технолошки развој и 

информатичко друштво предложио је да се по хитном поступку стави на 

дневни ред Предлог одлуке о избору члана Националног савета за високо 

образовање, који је поднео Народној скупштини 29. децембра 2016. године. 

 Стављам на гласање овај предлог. Молим да се изјаснимо. 

 Закључујем гласање и саопштавам: за – нико, против – нико, 

уздржан – један, није гласао 191 народни посланик. 

 Констатујем да Народна скупштина није прихватила предлог. 

 Одбор за образовање, науку, технолошки развој и 

информатичко друштво предложио је да се по хитном поступку стави на 

дневни ред Предлог одлуке о разрешењу члана Националног просветног 

савета, који је поднео Народној скупштини 29. децембра 2016. године. 

 Стављам на гласање овај предлог. Молим да се изјаснимо. 

 Закључујем гласање и саопштавам: за – један, против – нико, 

уздржаних – нема, није гласало 189 народних посланика. 

 Констатујем да Народна скупштина није прихватила предлог. 

 Народни посланик Зоран Живковић предложио је да се по 

хитном поступку стави на дневни ред Предлог закона о допуни Закона о 

избору народних посланика, који је поднео Народној скупштини 12. јануара 

2017. године. 

 Стављам на гласање овај предлог. Молим да се изјаснимо. 

 Закључујем гласање и саопштавам: за – деветоро, против – 

један, уздржан – један, није гласало 179 народних посланика. 

 Констатујем да Народна скупштина није прихватила предлог. 

 Државно веће тужилаца предложило је да се по хитном 

поступку стави на дневни ред Предлог одлуке о избору заменика јавног 

тужиоца, које је поднело Народној скупштини 3. фебруара 2017. године. 

 Стављам на гласање овај предлог. Молим да се изјаснимо. 

 Закључујем гласање и саопштавам: за – два, против – нико, 

уздржаних – нема, није гласало 190 народних посланика. 

 Констатујем да Народна скупштина није прихватила предлог. 

 Народни посланик Соња Павловић предложила је да се по 

хитном поступку стави на дневни ред Предлог закона о изменама и 

допунама Закона о водама, који је поднела Народној скупштини 10. 

фебруара 2017. године. 

 Стављам на гласање овај предлог. Молим да се изјаснимо. 

 Закључујем гласање и саопштавам: за – четири, против – нико, 

уздржаних – нема, није гласало 188 народних посланика. 

 Констатујем да Народна скупштина није прихватила предлог. 



 Народни посланик Соња Павловић предложила је да се по 

хитном поступку стави на дневни ред Предлог закона о изменама и 

допунама Закона о становању и одржавању зграда, који је поднела 

Народној скупштини 10. фебруара 2017. године. 

 Стављам на гласање овај предлог. Молим да се изјаснимо. 

 Закључујем гласање и саопштавам: за – три, против – нико, 

уздржаних – нема, није гласало 188 народних посланика. 

 Констатујем да Народна скупштина није прихватила предлог. 

 Народна посланица Маја Виденовић предложила је да се по 

хитном поступку стави на дневни ред Предлог закона о изменама Закона о 

буџетском систему, који је поднела Народној скупштини 14. фебруара 2017. 

године. 

 Стављам на гласање овај предлог. Молим да се изјаснимо. 

 Закључујем гласање и саопштавам: за – 12, против – нико, 

уздржан – један, нису гласала 178 посланика. 

 Констатујем да Народна скупштина није прихватила предлог. 

 Народни посланик Радослав Милојичић предложио је да се по 

хитном поступку стави на дневни ред Предлог закона о допунама Закона о 

јавном информисању и медијима, који је поднео Народној скупштини 24. 

фебруара 2017. године.  

 Стављам на гласање овај предлог. Молим да се изјаснимо. 

 Закључујем гласање и саопштавам: за – 16, против – нико, 

уздржан – нико, није гласало 175 посланика. 

 Констатујем да Народна скупштина није прихватила предлог. 

 Народни посланик Саша Радуловић предложио је да се по 

хитном поступку стави на дневни ред Предлог закона о изменама и 

допунама Закона о оверавању потписа, рукописа и преписа, који је поднео 

Народној скупштини 24. фебруара 2017. године. 

 Стављам на гласање овај предлог. Молим да се изјаснимо. 

 Закључујем гласање и саопштавам: за – 16, против – нико, 

уздржан – нико, није гласало 175 посланика. 

 Констатујем да Народна скупштина није прихватила предлог. 

 Посланичка група „Доста је било“ предложила је да се по 

хитном поступку стави на дневни ред Предлог одлуке о изменама Одлуке о 

избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике 

Србије, који је поднела Народној скупштини 24. фебруара 2017. године. 

 Стављам на гласање овај предлог. Молим да се изјаснимо. 

 Закључујем гласање и саопштавам: за – 153, против – двоје, 

уздржан – нико, није гласало 35 посланика. 

 Констатујем да је Народна скупштина прихватила предлог. 

 Председник Народне скупштине Маја Гојковић предложила је 

да се по хитном поступку стави на дневни ред Предлог одлуке о измени 

Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине 



Републике Србије у међународним парламентарним институцијама, који је 

поднела Народној скупштини 27. фебруара 2017. године. 

 Стављам на гласање овај предлог. Молим да се изјаснимо. 

 Закључујем гласање и саопштавам: за – 145, против – нико, 

уздржан – нико, није гласало 46 посланика. 

 Констатујем да је Народна скупштина прихватила предлог. 

 Посланичка група Либерално-демократска партија – Лига 

социјалдемократа Војводине – СДА Санџака предложила је да се по хитном 

поступку стави на дневни ред Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору 

чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, 

који је поднела Народној скупштини 27. фебруара 2017. године. 

 Стављам на гласање овај предлог. Молим да се изјаснимо. 

 Закључујем гласање и саопштавам: за – 151, против – нико, 

уздржан – нико, није гласало 40 посланика. 

 Констатујем да је Народна скупштина прихватила предлог. 

 Одбор за уставна питања и законодавство предложио је да се 

по хитном поступку стави на дневни ред Предлог одлуке о престанку 

функције Заштитника грађана, који је поднео Народној скупштини 28. 

фебруара 2017. године. 

 Стављам на гласање овај предлог. Молим да се изјаснимо. 

 Закључујем гласање и саопштавам: за – 151, против – нико, 

уздржан – нико, није гласало 40 посланика. 

 Констатујем да је Народна скупштина прихватила предлог. 

 Поштовани народни посланици, сагласно члану 101. став 2. 

Пословника Народне скупштине, одређујем паузу у раду, на захтев шефова 

посланичких група, и то: СНС, СПС, ПУПС, ЈС, СВМ, Партије за 

демократско деловање, Социјалдемократске партије Србије, Покрета 

социјалиста, Народне сељачке странке и Уједињене сељачке странке, ради 

одржавања консултација са њима и ради одржавања консултација у Влади 

Републике Србије на које сам у међувремену позвана.  

 У складу са чланом 101. став 5. Пословника, обавештавам вас 

да ћете о наставку седнице бити  информисани након одржаних 

консултација које сам навела и са шефовима посланичких група који су 

затражили паузу у нашем раду. 

 (Војислав Шешељ: Који су то шефови?) 

 Прочитала сам, посланиче, тако да вас молим за мало 

стрпљења и ја ћу вас о томе обавестити. 

 (Седница је прекинута у 10.40 часова.)  

 

 

 

 

 


