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УВОД

Пословником Народне скупштине Републике Србије 
(''Службени гласник РС'', број: 14/09 – Пречишћени текст), утврђен је број 
и надлежност  сталних одбора у Народној скупштини.

У складу са Одлуком о организацији и раду Службе Народне 
скупштине Републике Србије (''Службени гласник РС'', број 62/06) и 
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 
Служби Народне скупштине Републике Србије, рад Службе Народне 
скупштине је организован у девет организационих јединица (Кабинет 
председника Народне скупштине, секретаријат Народне скупштине и 
седам сектора). Запослени који обављају послове за потребе 27 сталних 
одбора организационо припадају Сектору за послове радних тела, док 
запослени који обављају послове за потребе Одбора за иностране послове, 
Одбора за европске интеграције и Одбора за развој и економске односе са 
иностранством организационо припадају Сектору за међународне односе.

Извештај садржи резултате рада одбора у периоду од годину 
дана од конституисања Народне скупштине у овом сазиву (11. јун 2008. 
године – 11. јун 2009. године), а сачињен је на основу извештаја секретара 
одбора у Сектору за послове радних тела, начелника Одељења за 
иностране послове и начелника Одељења за европске интеграције, као и 
праћења активности одбора и запослених у Сектору за послове радних 
тела.

У Београду, 24. јули 2009. године 

                            ПОМОЋНИК СЕКРЕТАРА
     НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

       Мирјана Радаковић
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И З В Е Ш Т А Ј

О РАДУ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 
од 11. јуна 2008. до 11. јуна 2009. године

I

1.1. Пословником Народне скупштине Републике Србије предвиђено је 30 
сталних одбора у Народној скупштини. Основна надлежност одбора утврђена је 
Пословником Народне скупштине, док поједини одбори имају и одређену улогу 
непосредно на основу Устава и закона.

1.2. Народна скупштина актуелног сазива конституисана је 11. јуна 2008. 
године. Одбори Народне скупштине конституисани су Одлуком Народне 
скупштине 27. јуна 2008. године, на предлог председника посланичких група, и то 
сразмерно броју народних посланика које посланичке групе имају у Народној 
скупштини. Састав одбора се мењао одласком народних посланика на функције 
које су неспојиве са обављањем посланичке функције. Одбори броје од 11 до 25 
чланова.

1.3. Од 30 сталних одбора 29 одбора је конституисано, уз напомену да 
Одбор за представке и предлоге још није изабрао председника и заменика 
председника Одбора. Одбор за привредне реформе још није конституисан, с 
обзиром да је од укупно 21 члана, изабрано само девет чланова. Полазећи од 
одредбе члана 24. став 1. Пословника Народне скупштине којом је одређено да 
посланичке групе предлажу чланове сваког одбора сразмерно броју народних 
посланика које имају у Народној скупштини и одредбе члана 68. став 2. 
Пословника Народне скупштине којом је предвиђено да Одбор за привредне 
реформе има укупно 21 члана, од чега су 12 чланова представници 12 других 
одбора, предлоге за састав Одбора за привредне реформе нису још увек поднели: 
Посланичка група Г17 ПЛУС, Посланичка група Либерално демократска партија, 
Посланичка група Српска радикална странка и Посланичка група Напред Србијо 
и то из реда чланова: Законодавног одбора, Одбора за трговину и туризам, Одбора 
за индустрију, Одбора за саобраћај и везе, Одбора за заштиту животне средине и 
Одбора за развој и економске односе са иностранством.

II

2.1. Од конституисања одбора до 11. јуна 2009. године одржано је укупно 
398 седница одбора Народне скупштине и то:

1. Одбор за уставна питања   2
2. Законодавни одбор 52
3. Одбор за одбрану и безбедност 12
4. Одбор за иностране послове 11                                                                                                              
5. Одбор за правосуђе и управу 31
6. Одбор за међунационалне односе   6
7. Одбор за односе са Србима изван Србије   9
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8. Одбор за развој и економске односе са иностранством   3
9. Одбор за финансије 30
10. Одбор за индустрију 15
11. Одбор за саобраћај и везе 10
12. Одбор за урбанизам и грађевинарство   2
13. Одбор за пољопривреду 13                                                  
14. Одбор за трговину и туризам   6
15. Одбор за приватизацију   9
16. Одбор за Косово и Метохију 15
17. Одбор за здравље и породицу 16
18. Одбор за заштиту животне средине 10
19. Одбор за просвету 13
20. Одбор за омладину и спорт 11
21. Одбор за културу и информисање 12
22. Одбор за науку и технолошки развој 11
23. Одбор за рад, борачка и социјална питања 11                                                                                                                  
24. Одбор за представке и предлоге                                                       
25. Одбор за привредне реформе
26. Одбор за европске интеграције 16                                                         
27. Одбор за смањење сиромаштва   9
28. Одбор за равноправност полова 12                                                
29. Одбор за локалну самоуправу   6                                                                    
30. Административни одбор 45

2.2. Седнице одбора су углавном одржаване у Београду, у просторијама 
Народне скупштине (Краља Милана 14. и Трг Николе Пашића 13), док је седам
седница одбора одржано ван седишта Народне скупштине, и то: 

- Одбор за правосуђе и управу у КПЗ ''Забела'' 17. марта 2009. године, на 
којој су размотрене: информација министра правде у вези са мерама разрешења 
управника КПЗ ''Забела'' и начелника Службе за преваспитавање те установе и 
иницијатива за формирање комисије за контролу извршења кривичних санкција;

- Одбор за међунационалне односе у Палати Србија 17. децембра 2008. 
године, на којој је размотрио радну верзију закона о националним саветима 
националних мањина уз учешће министра за људска и мањинска права и 
представника Националних савета националних мањина;

- Одбор за Косово и Метохију две седнице: 17. фебруара 2009. године у
Дому културе у Звечану, на којој су се чланови Одбора, уз учешће министра за 
Косово и Метохију и саветника председника Републике, упознали са резултатима 
рада Мисије ЕУЛЕКС у АП Косово и Метохија и 14. априла 2009. године у згради 
ЈКП ''Стандард'' у Косовској Митровици, на којој су, уз присуство представника 
Скупштине заједнице општина АП Косово и Метохија, разматрани: Одлука Владе 
Републике Србије о распуштању Скупштине општине Пећ и образовању 
привременог органа у граду Приштина и Општини Пећ и радни текст Стратегије 
одрживог опстанка и повратка на Косово и Метохију, који је припремила Влада;

- Одбор за пољопривреду у Бечеју 24. марта 2009. године, на којој су 
разматрани: Предлог закона о добробити животиња; Програм рада Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде за 2009. годину; Програм расподеле и 
коришћења средстава субвенција у области пољопривреде, шумарства и 
водопривреде за 2009. годину и Извештај Управе за ветерину Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде о реализацији и ефектима спровођења 
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Програма мера здравствене заштите животиња у 2008. години у Републици 
Србији;

- Одбор за заштиту животне средине у Панчеву 10. октобра 2008. године, 
на којој је разматрано стање и проблеми због загађења животне средине у 
Панчеву, након чега су чланови Одбора обишли фабрику отпадних вода и 
складиште опасног отпада у оквиру ХИП Петрохемије. Представници Одбора су 
12. децембра 2008. године обишли фабрику цемента ''Холцим'' у Новом Поповцу;

- Одбор за смањење сиромаштва у згради Јабланичког округа у Лесковцу 4. 
децембра 2009. године, која је одржана у форми јавног слушања на тему ''Локални 
механизми за остваривање права особа са инвалидитетом у области образовања, 
запошљавања, сервиса и приступачности''.

2.3. Одбори су, у оквиру основне надлежности утврђене Пословником 
Народне скупштине, разматрали предлоге закона у начелу и у појединостима, 
након чега су подносили извештаје Народној скупштини са предлозима да 
Народна скупштина прихвати одређене предлоге закона и поједине амандмане,
који су на исти поднети, или да их одбије. 

2.4. У назначеном периоду разматрани су следећи предлози закона:

1. Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист „Societe
generale“, Париз, Француска, по задужењу јавног предузећа „Путеви Србије“
2. Предлог закона о изменама Закона о порезу на доходак грађана
3. Предлог закона о давању гаранције Републике Србије у корист Unicredit bank
Srbija a.d. Београд по задужењу јавног предузећа „Путеви Србије“
4. Предлог закона о добробити животиња
5. Предлог закона о изменама и допунама Закона о спољним пословома
6. Предлог закона о вину
7. Предлог закона о изменама и допунама Закона о пољопривредном земљишту
8. Предлог закона о безбедности саобраћаја на путевима
9. Предлог закона о заштити права оплемењивача биљних сорти
10. Предлог закона о изменама и допунама Закона о радиодифузији 
11. Предлог закона о општој безбедности производа
12. Предлог закона о здрављу биља
13. Предлог закона о јавним складиштима за пољопривредне производе
14. Предлог закона о електронској трговини
15. Предлог закона о забрани манифестација неонацистичких или фашистичких 
организација и удружења и забрани употребе неонацистичких или фашистичких 
симбола и обележја
16. Предлог закона о средствима за исхрану биља и оплемењивачима земљишта
17. Предлог закона о ракији и другим алкохолним пићима
18. Предлог закона о етанолу
19. Предлог закона о безбедности хране
20. Предлог закона о сточарству
21. Предлог закона о средствима за заштиту биља
22. Предлог закона о генетички модификованим организмима
23. Предлог закона о пољопривреди и руралном развоју
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24. Предлог закона о изменама и допунама Закона о репродуктивном материјалу 
шумског дрвећа
25. Предлог закона о потврђивању споразума између Владе Републике Србије и 
Владе Словачке Републике о заштити ратних гробова
26. Предлог закона о потврђивању трговинског споразума између Савета 
министара Србије и Црне Горе и Владе Краљевине Мароко
27. Предлог закона о потврђивању споразума о снабдевању и узајамним услугама 
(уса-срб-01) између Министарстава одбране Републике Србије у име Владе 
Републике Србије и Министарства одбране Сједињених америчких држава
28. Предлог закона о потврђивању споразума о економској сарадњи између Владе 
Републике Србије и Владе Републике Бугарске
29. Предлог закона о потвтрђивању споразума између Владе Републике Србије и 
Владе државе Израел о трговини и економској сарадњи
30. Предлог закона о потврђивању споразума између Владе Републике Србије и 
Владе Руске Федерације о регулисању обавеза бившег СССР по обрачунима 
везаним за робни промет између бившег СССР и бивше СФРЈ
31. Предлог закона о потврђивању финансијског уговора између Републике 
Србије и Европске инвестиционе банке „зајам за општинску и регионалну 
инфраструктуру“
32. Предлог закона о потврђивању финансијског уговора између Републике 
Србије и Европске инвестиционе банке за пројекат клинички центри/б
33. Предлог закона о потврђивању споразума између Савета министара Србије и 
Црне Горе и Владе Народне Републике Кине о сукцесији билатералних споразума 
између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Народне Републике 
Кине закључених у периоду од 1955. године до 27. априла 1992. године
34. Предлог закона о потврђивању опционог протокола уз конвенцију о правима 
особа са инвалидитетом
35. Предлог закона о потврђивању конвенције о правима особа са инвалидитетом
36. Предлог закона о потврђивању меморандума о разумевању између Републике 
Србије и Европске заједнице о придруживању Републике Србије Седмом 
оквирном програму европске заједнице за истраживање, технолошки развој и 
огледне активности (2007-2013)
37. Предлог закона о потврђивању конвенције о прекограничним ефектима 
индустријских удеса
38. Предлог закона о потврђивању Стохколмске конвенције о дуготрајним 
органским загађујућим супстанцама
39. Предлог закона о потврђивању споразума између Владе Републике Србије и 
Владе Републике Бугарске о отварању граничног прелаза Петачинци (Република 
Србија) – Банкја (Република Бугарска )
40. Предлог закона о повлачењу резерве дате на протокол о забрани употребе у 
рату загушљивих, отровних и сличних гасова и бактериолошких средстава
41. Предлог закона о потврђивању споразума између Владе Републике Србије и 
Владе Републике Бугарске о отварању граничног прелаза Ново корито (Република 
Србија) – Салаш (Република Бугарска)
42. Предлог закона о потврђивању конвенције између Владе Републике Србије и 
Владе Румуније о обнављању, обележавању и одржавању граничне линије и 
граничних ознака на заједничкој државној граници
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43. Предлог закона о потврђивању аката светског поштанског савеза
44. Предлог закона о потврђивању споразума о зајму (програмски зајам за развој 
приватног и финансијског сектора) између Републике Србије и Међународне 
банке за обнову и развој
45. Предлог закона о потврђивању Стразбуршког споразума о међународној 
класификацији патената од 24. марта 1971. године, са изменама од 28. септембра 
1979.године
46. Предлог закона о потврђивању конвенције међународне организације рада 
број 167 о безбедности и здрављу у грађевинарству
47. Предлог закона о потврђивању конвенције међународне организације рада 
број 187 о промотивном оквиру безбедности и здравља на раду
48. Предлог закона о потврђивању споразума између Републике Србије и 
организације за забрану хемијског оружја (opcw) о привилегијама и имунитетима 
opcw-а
49. Предлог закона о потврђивању европске конвенције о прекограничној 
телевизији
50. Предлог закона о потврђивању споразума о установљењу међународне 
класификације фигуративних елемената жигова сачињеног у бечу, 12. јуна 
1973.године, са изменама од 1.октобра 1985.године
51. Предлог закона о потврђивању споразума о војној сарадњи између Савета 
министара Србије и Црне Горе и Владе Републике Аустрије, коју представља 
савезни министар одбране
52. Предлог закона о потврђивању конвенције о заштити и унапређењу 
разноликости културних израза
53. Предлог закона о потврђивању споразума између Владе Србије и Црне Горе и 
Владе Сједињених Америчких Држава о сарадњи у области спречавања ширења 
оружја за масовно уништење и унапређивању одбрамбених и војних односа
54. Предлог закона о потврђивању споразума између Владе Републике Србије и 
Владе Сједињених Америчких Држава о заштити статуса и приступу и 
коришћењу војне инфраструктуре у Републици Србији
55. Предлог закона о потврђивању споразума о сарадњи у области одбране између 
Владе Републике Србије и Владе Републике Бугарске
56. Предлог закона о потврђивању Женевског акта хашког споразума о 
међународној регистрацији индустријског дизајна усвојеног на дипломатској 
конференцији од 2. јула 1999.године
57. Предлог закона о потврђивању документа измене статута међународне 
организације рада из 1997. године
58. Предлог закона о потврђивању споразума у области културе између Владе 
Републике Србије и Владе Црне Горе
59. Предлог закона о потврђивању Европске конвенције о заштити археолошког 
наслеђа (ревидирана)
60. Предлог закона о потврђивању прптокола између Републике Србије и 
Републике Грчке о измени уговора између Савезне Републике Југославије и 
Републике Грчке о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на 
доходак и на имовину
61. Предлог закона о потврђивању уговора између Владе Републике Србије и 
Владе Републике Литваније о избегавању двоструког опорезивања у односу на 
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порезе на доходак и на имовину
62. Предлог закона о потврђивању ревидиране Европске социјалне повеље
63. Предлог закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености
64. Предлог закона о изменама и допунама закона о привредним коморама
65. Предлог закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са 
инвалидитетом
66. Предлог закон о техничким захтевима за производе и оцењивању 
усаглашености
67. Предлог закона о туризму
68. Предлог закона о спољнотрговинском пословању
69. Предлог закона о престанку важења Закона о фонду за осигурање и 
финансирање спољнотрговинских послова
70. Предлог закона о стандардизацији
71. Предлог закона о потврђивању Споразума између Краљевине Белгије и 
Републике Албаније, Босне и Херцеговине, Републике Хрватске, Бивше 
Југословенске Републике Македоније, Републике Молдавије, Црне Горе, 
Републике Србије и Мисије привремене управе Уједињених нација на Косову у 
име Косова у складу са Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација 1244 
о привилегијама и имунитетима Секретаријата Споразума о слободној трговини у 
централној Европи
72. Предлог закона о потврђивању споразума између Савета министара Србије и 
Црне Горе и Владе Чешке Републике о сарадњи у области културе, образовања, 
науке, омладине и спорта
73. Предлог закона о потврђивању споразума између Савета министара Србије и 
Црне Горе и Владе Републике Мађарске о сарадњи у области образовања, науке, 
културе, омладине и спорта
74. Предлог закона о потврђивању споразума између Савета министара Србије и 
Црне Горе и Владе Републике Молдавије о сарадњи у области образовања и 
културе
75. Предлог закона о потврђивању споразума између Савета министара Србије и 
Црне Горе и Владе Републике Кореје о сарадњи у области културе, уметности и 
образовања
76. Предлог закона о потврђивању оквирног уговора о зајму закљученог између 
Републике Србије и банке за развој Савета Европе
77. Предлог закона о потврђивању међународне конвенције против допинга у 
спорту
78. Предлог закона о потврђивању споразума између Србије и Црне Горе и 
Европске заједнице о одређеним аспектима ваздушног саобраћаја
79. Предлог закона о потврђивању конвенције о обједињавању извесних правила 
за међународни превоз ваздушним путем
80. Предлог закона о потврђивању мултилатералног споразума између Европске 
заједнице и њених држава чланица, Републике Албаније, Босне и Херцеговине, 
Републике Бугарске, Републике Хрватске, бивше југословенске Републике 
Македоније, Републике Исланд, Републике Црне Горе, Краљевине Норвешке, 
Румуније, Републике Србије и Мисије привремене управе УН на Кососву (у 
складу са Резолуцијом Савета безбедности УН 1244 од 10. јуна 1999.) о 
успостављању заједничког европског ваздухопловног подручја
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81. Предлог закона о потврђивању програма финансијске сарадње између 
Републике Србије и Владе Шпаније, са анексом
82. Предлог закона о потврђивању протокола о комбинованом транспорту на 
унутрашњим пловним путевима уз европски споразум о важним међународним 
линијама за комбиновани транспорт и пратећим постројењима (agtc) из 
1991.године
83. Предлог закона о потврђивању споразума између Владе Републике Србије и 
Владе Румуније о економској, научној и техничкој сарадњи
84. Предлог закона о потврђивању споразума између Владе Републике Србије и 
Владе Индије о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша
85. Предлог закона о потврђивању споразума између Владе Републике Србије и 
Државе Израел о укидању виза за носиоце дипломатских, службених и званичних 
пасоша
86. Предлог закона о потврђивању споразума о стратешкој сарадњи између 
Републике Србије и Европске полицијске канцеларије
87. Предлог закона о потврђивању Ротердамске конвенције о поступку давања 
сагласности на основу претходног обавештења за одређене опасне хемикалије и 
пестициде...
88. Предлог закона о потврђивању конвенције о доступности информација, 
учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима 
животне средине
89. Предлог закона о потврђивању амандмана на анекс Б КЈОТО протокола уз 
оквирну конвенција Уједињених нација о промени климе 
90. Предлог закона о хемикалијама
91. Предлог закона о биоцидним производима
92. Предлог закона о изменама и допунама закона о процени утицаја на животну 
средину
93. Предлог закона о амбалажи и амбалажном отпаду
94. Предлог закона о изменама и допунама Закона о заштити животне средине
95. Предлог закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда
96. Предлог закона о заштити природе
97. Предлог закона о заштити ваздуха
98. Предлог закона о фонду за развој Републике Србије
99. Предлог закона о заштити од буке у животној средини
100. Предлог закона о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности
101. Предлог закона о управљању отпадом
102. Предлог закона о заштити од нејонизујућих зрачења
103. Предлог закона о политичким странкама 
104. Предлог закона о изгледу и употреби грба, заставе и химне Републике 
Србије
105. Предлог закона о забрани развоја, производње, складиштења и употребе 
хемијског оружја и о његовом уништавању
106. Предлог закона о изменама Закона о акцизама
107. Предлог закона о изменама и допунама Закона о судским таксама
108. Предлог закона о потврђивању споразума између Владе Републике Србије и 
Владе Руске Федерације о условима узајамних путовања држављана Републике 
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Србије и држављана Руске Федерације
109. Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 
2009.годину
110. Предлог закона о измени Закона о мировању и отпису дуга по основу 
доприноса за обавезно здравствено осигурање
111. Предлог закона о привременом смањењу плата, односно зарада, нето 
накнада и других примања у државној администрацији и јавном сектору
112. Предлог закона о изменама и допунама закона о порезима на употребу, 
држање и ношење добара
113. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана
114. Предлог закона о забрани дискриминације
115. Предлог закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима
116. Предлог закона о потврђивању конвенције о високотехнолошком криминалу
117. Предлог закона о потврђивању конвенције Савета Европе о прању, тражењу, 
заплени и одузимању прихода стечених криминалом и о финансирању тероризма
118. Предлог закона о потврђивању додатног протокола уз конвенцију о 
високотехнолошком криминалу који се односи на инкриминацију дела расистичке
и ксенофобичне природе извршених преко рачунарских система
119. Предлог закона о потврђивању конвенције савета европе о борби против 
трговине људима
120. Предлог закона о потврђивању конвенције Савета Европе о спречавању 
тероризма
121. Предлог закона о потврђивању протокола о изменама Европске конвенције о 
сузбијању тероризма 
122. Предлог закона о потврђивању споразума између Републике Србије и 
Краљевине Данске о олакшаној процедури за издавање виза
123. Предлог закона закон о матичним књигама
124. Предлог закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма
125. Предлог закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и 
пореској администрацији
126. Предлог закона о изменама и допунама Закона о експропријацији
127. Предлог закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно 
социјално осигурање
128. Предлог закона о привременом изузимању од опорезивања порезом на 
доходак грађана одређених врста прихода
129. Предлог закона о изменама и допунама Закона о акцизама
130. Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину
131. Предлог закона о изменама и допунама Закона о републичким 
административним таксама 
132. Предлог закона о измени и допуни Закона о пензијском и инвалидском 
осигурању
133. Предлог закона о допунама Закона о царинској тарифи
134. Предлог закона о измени Законика о кривичном поступку
135. Предлог закона о буџету Републике Србије за 2009.годину
136. Предлог закона о потврђивању споразума о зајму (пројекат „пружање 
унапређених услуга на локалном нивоу“) између Републике Србије и међународне 
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банке за обнову и развој
137. Предлог закона о измени Закона о путним исправама
138. Предлог закона о јавним набавкама
139. Предлог закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима
140. Предлог закона о изменама и допунама Закона о осигурању депозита
141. Предлог закона о изменама и допунама Закона о агенцији за осигурање 
депозита
142. Предлог закона о изменама и допунама Закона о стечају и ликвидацији 
банака и друштава 
143. Предлог закона о судијама
144. Предлог закона о Високом савету судства
145. Предлог закона о Јавном тужилаштву
146. Предлог закона о Државном већу тужилаца
147. Предлог закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава
148. Предлог закона о изменама и допунама Закона о прекршајима
149. Предлог закона о уређењу судова
150. Предлог закона о мировању и отпису дуга по основу доприноса за обавезно 
здравствено осигурање
151. Предлог закона о отпису камате на доспеле обавезе по основу одређених 
пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање
152. Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 
2008.годину
153. Предлог закона о заштити података о личности
154. Предлог закона о потврђивању додатног протокола уз конвенцију о заштити 
лица у односу на аутоматску обраду личних података, у вези са надзорним 
органима и прекограничним протоком података
155. Предлог закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела
156. Предлог закона о одговорности правних лица за кривична дела
157. Предлог закона о потврђивању уговора о гаранцији између Републике 
Србије и Европске банке за обнову и развој „београдски аутопут и обилазница“
158. Предлог закона о потврђивању уговора о гаранцији између Републике 
Србије и Европске инвестиционе банке „обилазница око Београда“
159. Предлог закона о странцима
160. Предлог закона о заштити државне границе
161. Предлог закона о потврђивању оквирног уговора о зајму закљученог између 
Републике Србије и Банке за развој Савета Европе
162. Предлог закона о агенцији за борбу против корупције
163. Предлог закона о изменама и допунама Закона о финансирању политичких 
странака
164. Предлог закона о давању гаранције Републике Србије немачкој финансијској 
институцији kfw по задужењу јп „Електропривреда Србије“ (мере заштите 
животне средине у термоелектранама на лигнит)
165. Предлог закона о измени и допуни Закона о високом образовању
166. Предлог закона о потврђивању финансијског уговора између Републике 
Србије и Европске инвестиционе банке за пројекат клинички центри/а
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167. Предлог закона о потврђивању споразума о донацији из глобалног фонда за 
заштиту животне средине („пројекат реформе пољопривреде у транзицији“) 
између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, у својству 
агенције за имплементацију глобалног фонда за заштиту животне средине 
168. Предлог закона о потврђивању споразума о зајму („пројекат реформе 
пољопривреде у транзицији“) између Републике Србије и Међународне банке за 
обнову и развој
169. Предлог закона о потврђивању споразума о зајму (пројекат „регионални 
развој бора“) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој
170. Предлог закона о потврђивању споразума о стабилизацији и придруживању 
између европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и 
Републике Србије, са друге стране
171. Предлог закона о потврђивању прелазног споразума о трговини и 
трговинским питањима између Европске заједнице, са једне стране, и Републике 
Србије са друге стране
172. Предлог закона о потврђивању споразума између Владе Републике Србије и 
Владе Руске Федерације о сарадњи у области нафтне и гасне привреде
173. Предлог закона о потврђивању уговора о гаранцији између Републике 
Србије и Европске инвестиционе банке „ санација моста Газела“
174. Предлог закона о потврђивању уговора о гаранцији између Републике 
Србије и Европске инвестиционе банке рехабилитација путева и мостова – б2
175. Предлог закона о потврђивању споразума о зајму („додатно финансирање 
пројекта реконструкције саобраћаја“) између Републике Србије и Међународне 
банке за обнову и развој
176. Предлог закона о потврђивању споразума о финансирању (пројекат 
„регионални развој Бора“) између Републике Србије и међународног удружења за 
развој 
177. Предлог закона о потврђивању споразума о зајму („додатно финансирање 
пројекта рехабилитације система за наводњавање и одводњавање“) између 
Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој
178. Предлог закона о потврђивању споразума о зајму („додатно финансирање 
пројекта енергетске ефикасности за србију“) између Републике Србије и 
Међународне банке за обнову и развој
179. Предлог закона о потврђивању споразума о финансирању („додатно 
финансирање пројекта енергетске ефикасности за србију“) између Републике 
Србије и Међународног удружења за развој
180. Предлог закона о изменама и допунама Закона о влади
181. Предлог закона о министарствима

У назначеном периоду Народна скупштина је усвојила укупно - 181 
закона и 63 одлуке.

2.5. Одбори су размотрили укупно 6584 амандмана, након чега су поднели 
извештаје Народној скупштини са предлогом да амандмане прихвати или одбије. 
Законодавни одбор је размотрио укупно 8971 амандман са аспекта њихове 
усклађености са уставним и правним системом Републике Србије, као и да ли
испуњавају формално правне услове за расправу. На основу члана 148. став 2. 
Пословника Народне скупштине, Законодавни одбор је одбацио укупно 30 
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амандмана народних посланика, од чега два као неблаговремена и 28 као 
непотпуна. Одбачени амандмани, сагласно члану 148. став 3. Пословника Народне 
скупштине нису била предмет расправе нити се о њима гласало. На основу члана 
143. став 6. Пословника Народне скупштине, Законодавни одбор је утврдио да су 
поједини амандмани народних посланика по својој садржини истоветни и то 
амандмани на: Предлог закона о изгледу и употреби грба, заставе и химне 
Републике Србије, Предлог закона о забрани развоја, производње, складиштења и 
употребе хемијског оружја и о његовом уништавању, Предлог закона о 
политичким странкама, Предлог закона о Фонду за развој Републике Србије и 
Предлог закона о сточарству, о чему је известио Народну скупштину. 

III

3.1. На основу чл. 141, 142. став 5, 146. и 150. Пословника Народне 
скупштине, одбори могу да подносе амандмане. У периоду између завршеног 
начелног претреса предлога закона у начелу и отварања претреса у појединостима 
о том предлогу закона (период од најмање 24 часа), надлежни одбор може да 
поднесе амандмане док је за све друге овлашћене предлагаче закона истекао рок 
за подношење амандмана. Одбори су поднели укупно 143 амандмана на 
предлоге закона из своје надлежности, које је представник предлагача прихватио, 
те су постали саставни део предлога закона, и то:

- Одбор за пољопривреду 42 амандмана,
- Одбор за саобраћај и везе 36 амандмана,
- Одбор за правосуђе и управу 27 амандмана,
- Одбор за заштиту животну средину 17 амандмана,
- Одбор за трговину и туризам 11 амандмана,
- Одбор за финансије 9 амандмана,
- Одбор за развој и економске односе са иностранством 1 амандман.

IV

4.1. Такође, одбори су своју надлежност остваривали и одржавањем 
седница  пододбора и радних група.

4.2. Одбор за финансије је образовао две радне групе у истом саставу:
- 5. марта 2009. године Радну групу за контролу финансијских извештаја за 

редован рад политичких странака за 2007. годину, која је након 11 радних 
састанака Одбору за финансије поднела Извештај о контроли финансијских 
извештаја политичких странака за 2007. годину, у складу са Законом о 
финансирању политичких странака. Одбор је Извештај размотрио и усвојио на 
седници одржаној 30. априла 2009. године;

- 14. маја 2009. године Радну групу за контролу финансијских извештаја за 
редован рад политичких странака за 2008. годину, која је до 11. јуна 2009. године 
одржала пет седница и наставља са радом.

4.3. Административни одбор Народне скупштине је 28. октобра 2008. 
године образовао две радне групе: Радну групу за израду текста предлога закона о 
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Народној скупштини и Радну групу за израду текста предлога пословника 
Народне скупштине. 

4.4. Одбор за односе са Србима изван Србије је 1. новембра 2008. године 
образовао четири пододбора и то: Пододбор за економска питања дијаспоре; 
Пододбор за статусна питања дијаспоре; Пододбор за културну и спортску 
сарадњу матице и дијаспоре и Пододбор за просветну и научну сарадњу матице и  
дијаспоре. Такође, Одбор је 12. новембра 2008. године образовао Радну групу за 
сарадњу са Министарством за дијаспору и Министарством спољних послова.

4.5. Одбор за међунационалне односе је 17. децембра 2008. године 
образовао Пододбор за разматрање питања у вези са унапређењем положаја Рома 
и имплементацијом декаде Рома. 

4.6. Одбор за здравље и породицу образовао је две радне групе:
- 5. септембра 2008. године Радну групу за разматрање представки грађана 

и организација упућених Одбору и
- 10. јуна 2009. године Радну групу за израду предлога акта против насиља 

према женама.

4.7. Одбор за смањење сиромаштва је 6. марта 2009. године образовао 
Радну групу за права детета.

4.8. Одбор за заштиту животне средине је 28. октобра 2008. године 
образовао две радне групе: Радну групу за разматрање представки поднетих 
Одбору и Радну групу за реаговање у кризним ситуацијама.

V

5.1. У назначеном периоду одржана је једна заједничка седница одбора и 
то Одбора за приватизацију и Одбора за индустрију 12. децембра 2008. године на 
којој је размотрена Информација Министарства економије и регионалног развоја 
о току преговора о реализацији Споразума између Владе Републике Србије и 
Владе Руске федерације у области нафтне и гасне индустрије.

VI

6.1. Одбори су, осим подношења извештаја Народној скупштини након 
разматрања предлога закона и амандмана, на седницама доносили и друга акта:

1) одлуке (укупно 169), од чега:
- Административни одбор 153
- Одбор за финансије     5
- Одбор за односе са Србима изван Србије      5
- Одбор за смањење сиромаштва     3
- Одбор за равноправност полова     1
- Одбор за међунационалне односе     1
- Одбор за иностране послове     1
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2) закључке (укупно 105), од чега:
- Одбор за Косово и Метохију 26
- Одбор за здравље и породицу             21
- Одбор за приватизацију 21
- Одбор за финансије 14
- Одбор за равноправност полова   7
- Одбор за односе са Србима изван Србије   6
- Одбор за међунационалне односе   4
- Административни одбор   4
- Одбор за индустрију   1
- Одбор за европске интеграције   1

3) мишљења, и то:
- Одбор за односе са Србима изван Србије   1

4) предлоге одлука (укупно 49), од чега:
- Одбор за правосуђе и управу 20
- Одбор за финансије 16
- Административни одбор   4
- Одбор за културу и информисање   4
- Одбор за просвету   4
- Одбор за здравље и породицу   1

5) предлог за доношење аутентичног тумачења члана 31. ст. 1. и 2. и 
члана 32. Закона о изменама и допунама Закона о приватизацији,
који је Законодавни одбор оценио да није оправдан (предлог за 
доношење тог аутентичног тумачења поднео је народни посланик, у 
својству овлашћеног предлагача закона). Иначе, Законодавном одбору 
је достављено 96 захтева за аутентично тумачење од стране 
неовлашћених предлагача. На захтев Уставног суда, Законодавни одбор 
је дао 17 одговора од значаја за вођење поступка оцене уставности 
закона пред Уставним судом.

VII

7.1. Одбори су разматрали извештаје, информације и програме рада 
министарстава и других државних органа, и то:

- Одбор за финансије размотрио је 21 извештај, информација и 
финансијских планова државних институција и органа;

- Одбор за приватизацију размотрио је: 22 редовна месечна извештаја 
Министарства и регионалног развоја о раду агенције за приватизацију 
и Акцијског фонда Републике Србије, пет информација (две 
информације Министарства и регионалног развоја, једна информација 
Центра Агенције за приватизацију за спровођење стечајних поступака 
и две информације Акцијског фонда Републике Србије), 10 програма 
рада Агенције за приватизацију. Такође, Министарство економије и 
регионалног развоја је у назначеном периоду доставило Одбору 235 
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копија закључених уговора о купопродаји друштвеног капитала 
методом јавног тендера и методом јавне аукције;

- Одбор за одбрану и национална питања је размотрио и усвојио четири 
извештаја: Извештај о раду Министарства унутрашњих послова 
Републике Србије у 2008. години, Извештај о раду Безбедносно-
информативне агенције за период јануар-децембар 2008. године, 
Извештај о стању безбедности у Републици Србији и Извештај о раду 
Војнобезбедносне агенције у 2008. години;

- Одбор за међунационалне односе је размотрио три извештаја: 
Извештај Министарства за људска и мањинска права о остваривању 
националних права у Општини Бујановац, Извештај Координационог 
тела за општине Прешево, Бујановац и Медвеђе и Извештај Јиргена 
Хермана, посланика у Комитету за правна и политичка питања у 
Парламентарној скупштини Савета Европе, о положају националних 
мањина у Војводини и Румунске етничке мањине у Србији;

- Одбор за односе са Србима изван Србије је размотрио: Извештај о 
раду Министарства за дијаспору Републике Србије за период јул-
октобар 2008. године и План рада Министарства за наредних шест 
месеци, Информацију Комесаријата за избеглице Републике Србије о 
положају српске националне мањине у републици Хрватској и 
проблемима остваривања имовинских, социјалних и других статусних 
права Срба који су прогнани из Хрватске у периоду од 1991. до 1995. 
године и Информацију Српског Националног савјета у Подгорици о 
положају српског народа у Црној Гори;

- Одбор за Косово и Метохију је размотрио Извештај о раду 
Министарства за Косово и Метохију у 2008. години, План рада 
Министарства за Косово и Метохију до 31. децембра 2009. године и 
више извештаја у вези са безбедносним стањем у АП Косово и 
Метохија и резултатима рада Мисије ЕУЛЕКСа у АП Косово и 
Метохија;

- Одбор за заштиту животне средине је размотрио и усвојио Извештај 
Министарства животне средине и просторног планирања о стању 
животне средине у Републици Србији у 2007. години и План рада 
Министарства животне средине и просторног планирања до краја 2008. 
и за 2009. годину;

- Одбор за културу и информисање је размотрио Информацију 
Министарства културео средствима која се предлажу у пројекцији 
Буџета за 2009. годину за Министарство културе и План законодавне 
активности Министарства културе за период 2008-2009. годину;

- Одбор за просвету је размотрио Извештај о раду Националног 
просветног савета;
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- Одбор за локалну самоуправу размотрио је Информацију 
Министарства за Национални инвестициони план о реализацији 
пројеката локалне самоуправе у 2008. години и План Министарства за 
2009. годину;

- Одбор за пољопривреду је размотрио информације Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде о жетви јесењих ратарских 
култура, о припремама за сетву пшенице и других озимих култура и о 
укупном стању у пољопривреди; Програм расподеле и коришћења 
средстава субвенција у области пољопривреде, шумарства и 
водопривреде за 2009. годину; Извештај Управе за ветерину при 
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде о 
реализацији и ефектима спровођења Програма мера здравствене 
заштите животиња у 2008. години; Информација Министарства 
трговине и услуга – Републичке дирекције за робне резерве, о стању 
залиха пољопривредно-прехрамбених производа и о потраживањима 
неизмирених обавеза од стране пољопривредних произвођача из 
судских спорова;

- Одбор за урбанизам и грађевинарство је размотрио и усвојио 
Извештај о раду Министарства животне средине и просторног 
планирања за протекли период и Плана рада Министарства за наредну 
годину, уз посебни осврт на законодавну активност;

- Одбор за индустрију је размотрио шест информација и то: 
Информацију о цени природног гаса, Информацију о повећању цене 
природног гаса, Информацију о преговорима делегација Владе 
Републике Србије и Владе Руске Федерације у вези са Споразумом о 
сарадњи у области нафтне и гасне привреде, Информацију о току 
преговора о реализацији Споразума о сарадњи у области нафтне и 
гасне привреде, Информацију о актуелној ситуацији у енергетском 
сектору Србије и Информацију о стању у металској индустрији; као и 
Финансијски план Агенције за енергетику за 2009. годину;

- Одбор за саобраћај и везе је размотрио Извештај о раду Републичке 
агенције за телекомуникације у претходном периоду са Планом 
активности РАТЕЛ-а у наредном периоду;

- Одбор за европске интеграције је размотрио: Извештај Владе о 
спровођењу Националног програма интеграције Републике Србије у 
Европску унију за период јул-децембар 2008. године, Извештај Владе о 
спровођењу Националног програма интеграције Републике Србије у 
Европску унију за период јануар-март 2009. године и Нацрт заједничке 
изјаве шефова делегација са Другог интерпарламентарног састанка 
Делегације Народне скупштине Републике Србије и Делегације за 
југоисточну Европу Европског парламента.

Одбор за иностране послове усвојио је 53 извештаја о реализованим 
међународним парламентарним посетама и о учешћу представника Народне 
скупштине у раду међународних организација и парламентарних форума (у 
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оквиру којих су и извештаји о учешћу представника Народне скупштине у раду 
међународних парламентарних институција: Парламентарне скупштине Савета 
Европе, Парламентарне скупштине ОЕБС-а, Интерпарламентарне уније, 
Парламентарне скупштине Црноморске економске сарадње, Парламентарне 
скупштине Централноевропске иницијативе, Парламентарне скупштине 
Медитерана, Интерпарламентарне скупштине православља, Парламентарне 
скупштине НАТО-а и Скупштине Западноевропске уније). Одбор је усвојио 
Извештај о међународној сарадњи Народне скупштине у 2007. години. Такође, 
Одбор је разматрао иницијативе за партламентарне посете (укупно 48) и у оквиру 
своје надлежности доносио одговарајуће одлуке. Одбор за иностране послове је 
обавио 11 разговора са новоименованим амбасадорима Републике Србије пре 
одласка на дипломатску дужност.

Разматрањем извештаја органа извршне власти и других државних органа 
одбори, одбори, осим законодавне функције, остварују и својеврсну контролну 
функцију над радом тих органа.

Такође, на основу члана 78. став 5. Пословника Народне скупштине, у 
извршавању послова из свог делокруга, одбор може, преко свог председника, 
тражити од министарства и другог републичког органа податке и информације од 
значаја за рад одбора.

7.2. Појединим одборима је поднет велики број представки, предлога и 
других писмена од стране појединаца, удружења и грађана које су одбори 
разматрали или су их секретари одбора, у договору са председницима одбора, 
упућивали надлежним органима на решавање (преко 1600 таквих писмена), од 
чега:

- Одбор за представке и предлоге примио и служба Одбора стручно 
обрадила 1148 писаних представки грађана (примљено 835 грађана 
на разговор и преко 2000 телефонских позива)

- Одбор за правосуђе и управу 279
- Одбор за приватизацију 110
- Одбор за здравље и породицу   41
- Одбор за рад, борачка и социјална питања   38
- Одбор за одбрану и национална питања   19
- Одбор за односе са Србима изван Србије   17
- Одбор за заштиту животне средине   14
- Одбор за равноправност полова     3

VIII

8.1. Одбори су у функцији јавних слушања одржали низ седница и 
округлих столова на различите теме, и то:

- Одбор за здравље и породицу је одржао седницу, у форми јавног 
слушања, на којој је вођена расправа о Нацрту закона о трансфузији, уз 
учешће представника Министарства здравља, директора Института за 
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трансфузију крви Србије и представника: Савеза добровољних давалаца 
крви, Хуманитарног удржења добровољних давалаца крви и Клуба 
''Здравље'';

- Одбор за заштиту животне средине је одржао седницу на којој су 
разматрани: Нацрт закона о амбалажи и амбалажном отпаду, Нацрт закона 
о изменама и допунама Закона о процени утицаја на животну средину, 
Нацрт закона о изменама и допунама Закона о заштити животне средине, 
Нацрт закона о хемикалијама, Нацрт закона о заштити ваздуха, Нацрт 
закона о заштити природе, Нацрт закона о биоцидним производима и 
Нацрт закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда, уз учешће 
представника Министарства животне средине и просторног планирања и 
Сталне конференције градова и општина;

- Одбор за културу и информисање је 28. маја и 9. јуна 2009. године 
одржао седнице, у форми јавног слушања, на којима је разматран Предлог 
закона о култури, уз учешће представника Министарства културе, 
управника и директора институција културе у Србији, представника 
републичких и градских установа културе, као и јавних и културних 
радника регионалних центара културе;

- Одбор за рад, борачка и социјална питања уз подршку Програма 
УНДП-а и УНХЦР је организовао округли сто на теме: ''Побољшање 
положаја избеглица и интерно расељених лица у Србији (5. новембра 2008. 
године)'' и ''Обележавање Светског дана борбе против сиромаштва, у 
форми округлог стола (17. октобра 2008. године)'';

- Пододбор за разматрање питања у вези са унапређењем положаја 
Рома и имплементацијом декаде Рома је одржао седницу на тему ''Утицај 
светске економске кризе на маргиналне групе, Ромска заједница у Србији –
мере Владе за ублажавање кризе'' (8. априла 2009. године);

- Одбор за смањење сиромаштва је одржао седнице на теме: 
''Локални механизми за остваривање права особа са инвалидитетом у 
области образовања, запошљавања, сервиса и приступачности'' (4. 
децембра 2009. године) и ''Предлог закона о социјалном становању'' (19. 
маја 2009. године);

- Одбор за међунационалне односе је на седници одржаној 17. 
децембра 2008. године размотрио Радну верзију закона о националним 
саветима националних мањина уз учешће министра за људска и мањинска 
права и представника Националних савета националних мањина. На тој 
седници је подржана Радна верзија закона;

- Одбор за индустрију је одржао округли сто на тему: ''Безбедност 
преноса енергије'';

- Чланови Одбора за омладину и спорт, у организацији 
Министарства омладине и спорта, учествовали су 25. фебруара 2009. 
године на конференцији о изради Нацрта закона о спорту.
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IX

Чланови одбора и запослени у Сектору за послове радних тела активно су
учествовали на више семинара и округлих столова, у организацији Савета 
Европе, Организације за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС), Европске 
агенције за реконструкцију, Центра за демократску контролу оружаних снага 
(DCAF-a), ПРО КОНЦЕПТ-а и Канадског парламентарног центра, Уједињених 
нација – Програм за развој (UNDP), Београдског фонда за политичку изузетност,  
Фонда Уједињених нација за децу (UNICEF), Агенције САД за међународни 
развој (USAID) - Програм поделе власти у Србији (EWMI - SUNY), Националног 
демократског института (NDI) и других организација на различите теме:

- ''Европска политика безбедности и одбране'' у организацији Удружења 
дипломаца Центра ''Џорџ Маршал'' и Европског центра за безбедносне студије 
(10. септембра 2008. године);

- ''Парламентарни надзор сектора безбедности'' у организацији 
RACVIAC Центра за безбедносну сарадњу (12-14. новембра 2008. године);

- Округли сто о Нацрту стратегије националне безбедности и Нацрту 
стратегије одбране, у организацији Центра за цивилно-војне односе (28. јануара 
2009. године);

- Међународни семинар ''Цивилно-војни односи у земљама чланицама 
ЕУ у контексту проширења'' (2-3. априла 2009. године);

- Међународна конференција ''Како независни истраживачки центри 
могу да се успешно укључе у безбедносну политику'' у организацији Центра за 
цивилно-војне односе (4-5. децембра 2008. године);

- Форум ''Правна реформа безбедносног сектора'' у организацији 
Правног форума и Мисије ОЕБС-а у Србији (19. децембра 2008. године);

- Семинар о унапређењу правосудног система (19-20. септембра 2008. 
године);

- Међународна конференција ''Паневропски нафтовод – дилеме, питања 
и изазови'' (24-26. октобра 2008. године);

- Конференција парламентарног процеса Петог светског форума о води 
(17-21. марта 2009. године);

- Конференција о безбедности хране у организацији Регионалног 
секретаријата за парламентарну сарадњу и TAIEX-а (23-24. фебруара 2009. 
године);

- ''Парламенти – подршка хармонизованим енергетским реформама у 
Југоисточној Европи'' (15. децембра 2008. године);

- ''Енергетска заједница и регионална безбедност'' (8. јуна 2009. године);
- ''Политика виза и управљање границама'' (18-19. маја 2009. године);
- ''Србија у процесу европских интеграција'' – одржано шест округлих 

столова у оквиру Пројекта регионалних конференција о придруживању Србије 
Европској унији (Први округли сто 13. октобра 2008. године – Шести округли сто 
26. јануара 2009. године);

- ''Изазови комуникације у процесу европских интеграција'' (18. 
децембра 2008. године);

- ''Европске интеграције и борба против сиромаштва у Србији (3-5. 
октобра 2008. године);

- ''Борба против дискриминације и изградња инклузивног друштва у 
Србији'' (14-16. новембра 2008. године);
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- ''Смањење сиромаштва у упоредној перспективи'' (19. фебруара 2009. 
године);

- ''Изазови здравствене политике у борби против сиромаштва у Србији'' 
(19-20. маја 2009. године);

- ''Планирање у одборима за надзорне функције и активности'' (9-11. 
јула 2008. године);

- ''Сарадња државних институција у остваривању политике родне 
равноправности'' (22. октобра 2008. године);

- Регионална конференција ''Родна равноправност и придруживање ЕУ'' 
(12-13. децембра 2008. године);

- Регионални семинар ''Развој превентивног оквира за децу: Улога 
парламента у превенцији и реакцији на сексуалну експлоатацију деце и 
адолесцената'', у организацији Интерпарламентарне уније и УНИЦЕФ-а (14-15. 
децембра 2008. године);

- Регионална конференција ''Улога парламента у подстицању 
конкурентности и привредног раста кроз унапређење пословног окружења у 
земљама Западног Балкана'' (6-7. марта 2009. године);

- ''Улога Народне скупштине у борби против сиромаштва у Србији'' (2. 
јула 2009. године);

- Јавна расправа о темама од значаја за израду Предлога закона о 
Народној скупштини и Предлога пословника Народне скупштине (18-19. јуна 
2009. године);

- ''Закључци и препоруке УН Влади Републике Србије – ситуација у 
законодавству и на нивоу извршне власти'' (23. априла 2009. године).

X

У погледу међународне сарадње, у назначеном периоду представници 
Народне скупштине и одбора су имали низ сусрета и састанака са представницима 
институција других држава и учествовали у раду Парламентарне скупштине 
Савета Европе, Парламентарне скупштине Организације за европску безбедност и 
других мултилатералних парламентарних институција. Чланови делегације 
Народне скупштине су учествовали на редовним и специјалним заседањима 
Организације уједињених нација и њених специјализованих организација. Одбор 
за иностране послове је донео одлуку о формирању 49 посланичких група 
пријатељства са парламентима следећих држава и региона: Азија и Пацифик, 
Аргентина, Аустралија, Аустрија, Африка, Белорусија, Босна и Херцеговина, 
Блиски Исток, Бразил, Бугарска, Велика Британија, Грчка, Естонија, Израел, 
Индија, Индонезија, Иран, Италија, Јапан, Кина, Кипар, Куба, Латиноамеричке 
земље, Летонија, Либија, Мађарска, Македонија, Мароко, Мексико, Немачка, 
Норвешка, Перу, Пољска, Република Кореја, Румунија, Русија, САД, 
Скандинавске земље, Словачка, Словенија, Суверени Малтешки ред, Турска, 
Украјина, Финска, Француска, Хрватска, Чешка, Шпанија и Црна Гора. Обављено 
је низ разговора председника и чланова Одбора за иностране послове и Одбора за 
европске интеграције са представницима Европског парламента, страним 
парламентарним делегацијама и представницима међународних организација.


