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Поштовани читаоци, 

Пред вама је нови број информативног билтена „Кворум“, 
који обухвата активности Народне скупштине у претходна 
три месеца. 

Овога пута тема броја посвећена је Глобалној организацији 
парламентараца за борбу против корупције (GOPAC) као 
примеру добре праксе. Имаћете прилику да сазнате како 
се Народна скупштина међу првима у региону Југоисточне 
Европе придружила групи парламената више од 50 земаља 
света у којима делују национални огранци GOPAC-а. 
Национални огранак GOPAC-а у Србији основан је 5. јуна 
2013. године и окупља, на добровољној основи,  народне 
посланике из свих посланичких група. Циљеви GOPAC-а су 
борба против корупције и промовисање транспарентности 
и одговорности како би се обезбедили високи стандарди 
интегритета институција друштва. Најзначајнији резултат 

рада GOPAC-а у Србији досада јесте директан допринос 
увођењу Портала за надзор над јавним финансијама, 
софтверског алата који народним посланицима омогућава 
непосредан приступ информацијама о трошењу средстава 
из буџета и вршење ефикаснијег надзора над јавним 
финансијама.

У овом броју, у складу са досадашњом праксом, сазнаћете и 
све о законодавној, контролној и међународној активности 
Парламента у претходном кварталу. 

Крај 2016. и почетак 2017. године обележила је интензивна 
међународна активност. У званичној посети Народној 
скупштини били су председници парламената Грчке и 
Мадагаскара, Николаос Вуцис и Жан Макс Ракотомамонђи. 
Председница Народне скупштине Маја Гојковић састала се 
с председником Владе Грчке Алексисом Ципрасом, као и с 
председником Владе Црне Горе Душком Марковићем, о чему 
говоре текстови у овом броју „Кворума“. 

У делу „Скупштина и грађани“ можете прочитати текст о 
посети екипе филма „Повратак“, а представићемо вам и неке 
од нових наслова из фонда наше библиотеке.

До следећег броја срдачно, 

Генерални секретар  
Светислава Булајић 

Уводна реч

Генерални секретар Светислава Булајић

Издавање овог билтена подржали су Швајцарска агенција за развој и 
сарадњу (СДЦ) и Програм Уједињених нација за развој (УНДП), у оквиру 
пројекта „Јачање надзорне улоге и јавности у раду Народне скупштине 
– друга фаза “.

Ставови изнети у билтену представљају становиште аутора и не 
одражавају нужно становиште Програма Уједињених нација за развој и 
Швајцарске агенције за развој и сарадњу.

Штампано на папиру из одговорних извора.
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ТЕМА БРОЈА
Глобална 
организација 
парламентараца 
за борбу против 
корупције - 
Огранак у Србији 
(GOPAC)

GOPAC ОГРАНАК У СРБИЈИ  
ДО ТРАНСПАРЕНТНОСТИ У РАДУ 
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ И ВЛАДЕ

Национални огранак Глобалне организације парламентараца 
за борбу против корупције у Србији (GOPAC у Србији) 
основан је 5. јуна 2013. године. Тринаест народних посланика 
и посланица из различитих посланичких група у Народној 
скупштини потписало је тада Повељу о оснивању GOPAC-а 
у Србији, чиме су се обавезали да ће заједнички радити на 
борби против корупције, надзору над радом Владе и над 
трошењем јавних финансија, и транспарентности у раду 
државних органа.

Тиме се Народна скупштина, међу првима у региону 
Југоисточне Европе, придружила парламентима више од 50 
земаља света у којима делују национални огранци GOPAC-а. 
Оснивањем GOPAC-а у Србији народни посланици и 
посланице промовисали су нове начине рада парламентараца 
– оснивање надстраначких и неформалних парламентарних 
група окупљених око одређених специфичних питања. 
Оснивање GOPAC-а у Србији био је директан одговор 
народних посланика и посланица на захтеве грађана, који, 
према свим истраживањима јавног мњења, корупцију 
перципирају као једно од највећих проблема у Србији. 

Од свог оснивања, национални GOPAC огранак у Србији 
радио је на остваривању циљева спровођењем активности 
на националном, регионалном и глобалном нивоу, 
позиционирајући се као један од најактивнијих огранака у 
глобалној мрежи. 

GOPAC у Србији започео је рад серијом консултативних 
радионица, којима је успостављана сарадња са државним 
органима и телима задуженим за борбу против корупције, 
међународним организацијама, као и са цивилним друштвом. 
Радионице су одржане с Агенцијом за борбу против 
корупције, Државном ревизорском институцијом, Управом 

за јавне набавке и Републичком комисијом за заштиту права 
у поступцима јавних набавки. Циљ ових радионица био је 
упознавање са радом и искуствима ових институција и јачање 
стручних капацитета народних посланика и посланица, како 
би Народна скупштина унапредила своју контролну улогу и 
ефикасније вршила надзор над радом органа извршне власти. 
У том циљу организована је и радионица с експертима УН за 
борбу против дроге и криминала (UNODC). 

Радионице су имале посебну улогу у стварању климе дијалога 
и поверења у сарадњи парламентараца с независним 
државним органима и телима, као и јачању видљивости 
националног огранка у стручној, али и широј јавности. У 
ове сврхе радионице су организоване и с организацијама 
цивилног друштва, које су препознате као незаобилазан 
чинилац у борби против корупције. GOPAC у Србији радио је 
и на развоју директније комуникације са грађанима. Године 
2014. лансиран је блог GOPAC-а у Србији: https://gopacsrbija.
wordpress.com/ и формиран Твитер налог @GOPACSrbija.

Кључни резултат рада GOPAC-а у Србији, што га издваја од 
свих осталих огранака, јесте директан допринос увођењу 
Портала за надзор над јавним финансијама, софтверског 
алата који омогућава народним посланицима непосредан 
приступ информацијама о трошењу средстава из буџета 
и вршење ефикаснијег надзора над јавним финансијама. 
Развој овог портала једно је од највећих достигнућа у јачању 
надзорне улоге Народне скупштине досада и представља 
круну рада националног GOPAC огранка током прве две 
године постојања, који је реализован уз подршку UNDP/SDC 
пројекта „Јачање надзорне улоге и јавности у раду Народне 
скупштине“. Огранак је у сарадњи с Одбором за финансије, 
републички буџет и контролу трошења јавних средстава 
Народне скупштине на првом заједничком састанку 
усвојио договор о увођењу портала. Одбор за финансије је 
затим основао и пододбор за његово увођење, до пуштања 
у рад 7. децембра 2015. године, када је одржана и званична 
презентација пред народним посланицима www.parlament.
rs/преноси/архива/сазив-од-16-априла-2014.3565.html.
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Стављајући у први план принципе транспарентности и 
одговорности за делотворан надзор над радом извршне 
власти, чланови и чланице GOPAC-а у Србији били су у мају 
2015. домаћини регионалне конференције за парламентарце 
из седам земаља Југоисточне и Источне Европе и Централне 
Азије, који су са стручњацима из региона и света размењивали 
знања и искуства у спровођењу ефикасног надзора над радом 
извршних власти, с посебном пажњом на контроли јавних 
финансија. Парламентарци су потписали Меморандум о 
сарадњи, којим је успостављена заједничка платформа за 
размену најбољих пракси, сарадње и координације у вези с 
промовисањем принципа транспарентности, одговорности 
и надзора парламената над јавним финансијама. Регионална 
конференција је тако покренула процес који је довео 
до оснивања нових националних огранака GOPAC-а у 
региону и дала одлучујући подстрек регионалној сарадњи. 
Серијом консултативних састанака и узајамних посета 
GOPAC у Србији је током 2015. и 2016. године директно 
допринео оснивању GOPAC огранака у Молдавији и Босни 
и Херцеговини. На тим састанцима преношена су знања, 
искуства и добре праксе GOPAC-а у Србији, почев од израде 
оснивачких докумената, преко дефинисања циљева до 
планирања конкретних активности и задатака националног 
GOPAC огранка. 

Крајем 2016. у Београду је одржан састанак новоформираног 
GOPAC огранка Босне и Херцеговине са GOPAC-ом у 
Србији. Циљ је био пренос досадашњег искуства и добре 
праксе огранку GOPAC-а БиХ, као и изазова с којима се 
национални огранак GOPAC-а Србије сусретао. Почетком 
2017. интензивирани су напори на оснивању регионалног 
огранка GOPAC-а, теми која је заузела значајно место током 
радног састанка националних GOPAC огранака Србије и 
Молдавије у Кишињеву. 

GOPAC у Србији био је активан и у ширим, глобалним 
активностима парламентараца, као што су Партнерство 
за отворену управу (OGP) и Циљеви одрживог развоја 
(SDGs) Уједињених нација. Парламентарци Србије који су 
део GOPAC огранка активно учествују у Партнерству за 
отворено управљање (OGP) од октобра 2015., учествовали су 
на Самиту Радне групе парламентараца за транспарентност у 
Тбилисију, као и на Самиту у Паризу у децембру 2016. године. 
GOPAC огранак учествује и у укључивању парламената у 
глобални покрет за надзор Владе над спровођењем Циљева 
одрживог развоја Уједињених нација (SDGs). 

GOPAC у Србији има 46 активних чланова и чланица, од 
којих је девет бивших народних посланика који су остали 
активни у националном огранку након завршетка мандата. 
То су:

Глобална организација парламентараца за борбу против корупције - Огранак у Србији (GOPAC)

ПРВИ ЧЛАНОВИ:

Стефана Миладиновић
Дубравка Филиповски
Владимир Mаринковић

Марија Обрадовић
Елвира Ковач

Весна Марјановић
Зоран Живковић
Милан Лапчевић
Мира Петровић

Александра Ђуровић
Милорад Мијатовић
Снежана Пауновић

НОВИ ЧЛАНОВИ:

мр Александра Јерков
Балша Божовић
Гордана Чомић
Дејан Николић

Момо Чолаковић
Борисав Ковачевић

Јован Јовановић
Владимир Ђурић

др Ана Стевановић
Ненад Божић

Ана Ћирић
Бојан Торбица

Марко Ђуришић
Ненад Константиновић

Ивана Николић
Јелена Жарић Ковачевић

др Александар Мартиновић
Марко Парезановић

Зоран Бојанић
Александра Мајкић

Борка Грубор
Тијана Давидовац

Владимир Ђукановић
Милена Бићанин

Ненад Милић
Наташа Михаиловић - Вацић

БИВШИ НАРОДНИ ПОСЛАНИЦИ: 

Олгица Батић 
Зоран Бабић

Ђорђе Стојшић
Владимир Павићевић

Јанко Веселиновић
Јована Јовановић
Срђан Спасојевић
Кенан Хајдаревић

Снежана Стојановић Плавшић
Александар Пејчић
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ЧЕТВРТИ КРУГ ЕВАЛУАЦИЈЕ

Спречавање корупције у односу на 
народне посланике, судије и тужиоце 

ИЗВЕШТАЈ О ЕВАЛУАЦИЈИ 

СРБИЈА

Усвојен од стране GRECO 
на 68. Пленарном заседању

(Стразбур, 15-19. јун 2015. год.)

 
GRECO  

је разговарао са 
представницима Министарства 

правде, Агенције за борбу против 
корупције, Савета за борбу против 

корупције, посланицима Народне скупштине 
(укључујући националне чланове Глобалне 

организације за борбу против корупције – GOPAC). 
У вези са овим, GRECO поздравља информације које 
долазе од органа, према којима национални огранак 

Глобалне организације парламентараца за борбу 
против корупције ( GOPAC ),који је основан 2011.
године игра активну улогу и промовише етичке 

вредности међу народним посланицима“.

Савет Европе (COE) Група држава 
против корупције (GRECO) је у свом 
задњем извештају похвалила рад  
GOPAC Србије

 
"Од свог оснивања  

5. јуна 2013. године национални 
огранак GOPAC-а у Србији окупља на 

добровољној основи народне посланике свих 
посланичких група решене да се посвете борби против 

корупције, која представља опасност и претњу  владавини права, 
основним вредностима друштва, демократији и људским правима. 
Циљеви GOPAC-а Србије утврђени Повељом о оснивању јесу борба 

против корупције и промовисање транспарентности и одговорности 
како би се обезбедили високи стандарди интегритета институција друштва. 

Предвиђене циљеве спровели смо кроз веома јасан акциони план, у оквиру којег 
смо успоставили сарадњу са ДРИ, Агенцијом за борбу против корупције, Управом за 
јавне набавке, Републичком комисијом за заштиту права и цивилним организацијама. 

На овај начин упознали смо се са радом и искуством ових институција како би 
Народна скупштина унапредила своју контролну функцију и ефикасније вршила надзор 

над радом органа извршне власти. Реализацијом ових активности дошли смо до два 
најважнија резултата у досадашњем раду националног огранка GOPAC-а у Србији,  

а то су: 
-   увођење Портала за надзор над јавним финансијама и

-   успостављање регионалне сарадње у борби против корупције. 
Портал за надзор над јавним финансијама повезује Народну скупштину с постојећим 

системом у Министарству финансија, Управи за трезор, и тиме народним 
посланицима обезбеђује приступ неопходним информацијама о трошењу 
буџетских средстава. Портал омогућује народним посланицима да лако и 
ефикасно прате ток расхода у државном буџету, тј. да квалитетно врше 

надзор над јавним финансијама. 
Подршком оснивању других огранака држава у региону, као што су 

Босна и Херцеговина и Молдавија, створили су се услови и за 
формирање регионалног огранка GOPAC-а, значајног ради 

ширења свести о улози и значају рада парламентараца 
у борби против корупције, размене искустава 

и представљања добрих пракси 
националних огранака у 

региону."

Дубравка Филиповски 
народна посланица  
и чланица GOPAC
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Скупштина 
у периоду 
децембар 2016. 
- фебруар 2017. 
године

Седница Народне скупштине

Полагање заклетви судија

Активности Народне скупштине  
у периоду децембар 2016. године – 
фебруар 2017. године

Народна скупштина је у периоду од децембра 2016. године 
до фебруара 2017. године одржала укупно три седнице, на 
којима је усвојила 32 закона и 28 одлука. 

Предлог закона о буџету Републике Србије за 2017. годину 
Народна скупштина усвојила је 10. децембра 2016. године.

Првог марта 2017. године Народна скупштина започела је 
рад у оквиру Првог редовног заседања у 2017. години.

У наведеном периоду овлашћени предлагачи поднели 
су Народној скупштини и 28 предлога закона – Влада 
Републике Србије поднела је 17, док су народни посланици 
поднели 11 предлога закона. 

Одржане су и три посебне седнице, на којима су се народним 
посланицима обратили: председник Интерпарламентарне 
уније Сабер Чаудри, председник Парламента Грчке Николаос 
Вуцис и висока представница Европске уније за спољну 
политику и безбедност и потпредседница Европске комисије 
Федерика Могерини.

Такође, у периоду од децембра 2016. године до фебруара 
2017. године одржано је и 75 седница одбора, као и седам 
седница пододборa.

Све о заседањима Народне скупштине доступно је на: 
http://www.parlament.rs/aktivnosti/narodnaskup%C5%A1tina/
zasedanja.948.html 

ОСТАВКЕ НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА 
Од децембра 2016. године до фебруара 2017. године Народна 
скупштина констатовала је оставке на функцију народном 
посланику  Велимиру Станојевићу, изабраног са Изборне 
листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ и Ивици 
Тончеву, изабраног са Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – 
„Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија 
(ЈС) – Драган Марковић Палма“. 

Клупе је напустио и народни посланик и потпредседник 
Народне скупштине Константин Арсеновић, изабран са 

изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ, 
који је преминуо 30. јануара 2017. године.

НОВИ ПОСЛАНИЦИ У КЛУПАМА ПАРЛАМЕНТА
У наведеном периоду Народна скупштина потврдила је 
мандате Горану Пекарском, изабраном са Изборне листе 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ и Ивани 
Динић, изабраној са Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – 
„Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија 
(ЈС) – Драган Марковић Палма“.

ПОЛАГАЊЕ ЗАКЛЕТВИ СУДИЈА 
Судије Уставног суда Републике Србије Весна Илић Прелић, 
Татјана Бабић, Тамаш Корхец, Драгана Коларић, Тијана 
Шурлан, Снежана Марковић, Милан Шкулић, Мирослав 
Николић и Јован Ћирић, које је изабрала Народна 
скупштина на седници одржаној 16. децембра 2016. године, 
као и они које је именовао председник Републике Томислав 
Николић положиле су заклетву у Народној скупштини пред 
председницом Парламента Мајом Гојковић 23. децембра 
2016. године.

ТЕКСТ ЗАКЛЕТВЕ: 
„Заклињем се да ћу се у свом раду придржавати Устава и 
закона и да ћу своју дужност обављати часно, савесно и 

непристрасно“.

 
Поред судија Уставног суда, заклетву су пред председницом 
Народне скупштине на седници одржаној 16. децембра 2016. 
године положили и Ненад Ђукић и Дарко Рашковић, које 
је Народна скупштина по први пут изабрала на судијску 
функцију.
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АКТИВНОСТИ ОДБОРА

Одбор за контролу служби безбедности је у периоду од 
децембра 2016. године до фебруара 2017. године извршио 
надзорне посете: Центру Војнобезбедносне агенције у 
Новом Саду, Центру Војнообавештајне агенције у Новом 
Саду, Центру Безбедносно-информативне агенције у Новом 
Саду, Дирекцији Војнообавештајне агенције и Дирекцији 
Безбедносно-информативне агенције.

Више о наведеним посетама доступно је на:

h t t p : / / w w w . p a r l a m e n t . r s / a k t i v n o s t i / n a r o d n a -
skup%C5%A1tina/radna-tela/odbori,-pododbori,-radne-
grupe.954.html

•••

Одбор за привреду, регионални развој, трговину, 
туризам и енергетику обавио је на седници одржаној 21. 
децембра разговор с кандидатом за члана Комисије Владе 
за спровођење конкурса за избор директора. Комисија има 
пет чланова и једног од њих именује Одбор за привреду, 
регионални развој, трговину, туризам и енергетику на 
период од три године. По обављеном разговору чланови 
Одбора именовали су за члана Комисије, већином гласова, 
Ивану Јаначковић.

•••

Одбор за културу и информисање је на седници одржаној 
16. децембра обавио разговор са Гораном Петровићем и 
Владимиром Томашевићем, кандидатима за члана Савета 
Регулаторног тела за електронске медије које је предложио 
овлашћени предлагач - универзитети акредитовани у 
Републици Србији. 

На седници одржаној 10. јануара Одбор је донео Одлуку 
о покретању поступка за предлагање кандидата за чланa 
Савета Регулаторног тела за електронске медије које 
предлажу овлашћени предлагачи: надлежни одбор Народне 
скупштине; удружења филмских, сценских и драмских 
уметника и удружења композитора у Републици Србији и 
национални савети националних мањина.

На основу чл. 10. и 11. Закона о електронским медијима, 
објављен је Јавни позив о покретању поступка за избор члана 
Савета Регулаторног тела за електронске медије у Службеном 
гласнику Републике Србије, дневном листу „Политика“ и на 
интернет страници Народне скупштине. 

На седници одржаној 6. фебруара чланови Одбора обавили 
су разговор с кандидатима за чланове Програмског савета 
Јавне медијске установе „Радио-телевизија Србије“ и 
утврдили коначну листу од 28 кандидата. 

•••

Одбор за финансије, републички буџет и контролу 
трошења јавних средстава је у периоду од децембра 
2016. године до фебруара 2017. године размотрио Предлог 
закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему 
и Предлог закона о буџету Републике Србије за 2017. годину 
са Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски 
план Републичког фонда за пензијско и инвалидско 
осигурање за 2017. годину, Предлогом одлуке о давању 
сагласности на Финансијски план Републичког фонда за 
здравствено осигурање за 2017. годину, Предлогом одлуке 
о давању сагласности на Финансијски план Националне 

службе за запошљавање за 2017. годину и Предлогом 
одлуке о давању сагласности на Финансијски план Фонда 
за социјално осигурање војних осигураника за 2017. годину, 
које је поднела Влада. Одбор је размотрио и дао сагласност 
на предлоге: финансијског плана Фискалног савета за 2017. 
годину, са Предлогом кадровског плана Фискалног савета 
за 2017. годину; одлуке о изменама и допунама Одлуке о 
обрaзовању и раду Стручних служби Фискалног савета; 
правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места у Стручним службама Фискалног савета и 
пословника о изменама и допунама Пословника о раду 
Фискалног савета.

Чланови Одбора су, такође, након обављеног разговора са 
кандидатом за избор члана Савета гувернера Народне банке 
Србије, Стојаном Стаменковићем, утврдили Предлог одлуке 
о избору члана Савета гувернера Народне банке Србије и 
упутили га Народној скупштини.

•••

Одбор за уставна питања и законодавство је на 
седници одржаној 20. децембра размотрио Предлог за 
доношење аутентичног тумачења одредбе члана 48. Закона 
о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС“, број 
106/15), који је поднео народни посланик др Александар 
Мартиновић и Предлог за доношење аутентичног 
тумачења одредаба члана 1, члана 5. став 1. и члана 53. ст. 
1. и 2. Закона о експропријацији („Службени гласник РС“, 
бр. 53/95, 23/01-СУС, 20/09 и 55/13-УС), који је поднела 
Влада. Оцењено је да су оправдани предлози за доношење 
аутентичног тумачења те су наведени предлози упућени 
Народној скупштини. 

•••

Одбор за образовање, науку, технолошки развој и 
информатичко друштво утврдио је на седници одржаној 
29. децембра Предлог одлуке о разрешењу Ивана Ћирића 
дужности члана Националног просветног савета изабраног 
из реда Савеза педагога физичке културе Србије, као и 
Предлог одлуке о избору проф. др Ранка Кече за члана 
Националног савета за високо образовање на предлог 
Конференције универзитета Србије.

•••

Одбор за уставна питања и законодавство је на седници 
одржаној 28. фебруара 2017. године утврдио Предлог одлуке 
о престанку функције Заштитника грађана који је поднет 
Народној скупштини са предлогом да се, у складу са чланом 
167. Пословника, донесе по хитном поступку. 

РАЗМАТРАНИ ИЗВЕШТАЈИ И 
ИНФОРМАЦИЈЕ

Одбор за заштиту животне средине је на седници 
одржаној 23. јануара размотрио Информацију о раду 
Министарства пољопривреде и заштите животне средине за 
период август–октобар 2016. године.

•••

Одбор за пољопривреду, шумарство и водопривреду 
је на седници одржаној 7. фебруара разматрао и усвојио 
Информацију о раду Министарства пољопривреде и заштите 
животне средине у делу пољопривреде за период  септембар–
децембар 2016. године.

Скупштина од децембра 2016. до фебруара 2017. године
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Одбор за Косово и Метохију је на седници одржаној 
21. фебруара разматрао и прихватио Извештај о раду 
Канцеларије за Косово и Метохију за период јануар–
децембар 2016. године.

СЕДНИЦЕ ОДБОРА ЗАТВОРЕНЕ ЗА 
ЈАВНОСТ

Одбор за спољне послове је током извештајног периода 
одржао седнице затворене за јавност, на којима је обављен 
разговор са новoименованим амбасадорима Републике 
Србије у Републици Куби, Данилом Пантовићем, у 
Републици Пољској, Николом Зуровцем и у Краљевини 
Шведској, Драганом Момчиловићем, пре њиховог одласка на 
дипломатску дужност, као и са новоименованим амбасадором 
Републике при Организацији за европску безбедност и 
сарадњу и другим међународним организацијама у Бечу, 
Роксандом Нинчић.

Одбор за контролу служби безбедности је на седницама 
затвореним за јавност разматрао и усвојио: Извештај о 
стању безбедности Републике Србије и Извештај о раду 
Безбедносно-информативне агенције за период од 1. 
октобра 2015. године до 31. јула 2016. године; Извештај о 
раду Војнообавештајне агенције за период од 1. октобра 
2015. године до 31. марта 2016. године и Извештај о раду 
Војнообавештајне агенције за период од 1. априла до 30. 
септембра 2016. године; Извештај о раду Војнобезбедносне 
агенције за период од 1. априла до 30. септембра 2016. године.

Одбор за финансије, републички буџет и контролу 
трошења јавних средстава je на седници одржаној 17. 
јануара, која је била затворена за јавност, размотрио и дао 

позитивно мишљење на Предлог преговарачке позиције 
Републике Србије за Међувладину конференцију о 
приступању Републике Србије Европској унији за Поглавље 
29 – Царинска унија.

ЈАВНА СЛУШАЊА

У организацији Одбора за здравље и породицу, а уз подршку 
УНДП-а, у децембру је одржано прво јавно слушање на тему 
„Улога и значај ХПВ имунизације“. Председник Одбора за 
здравље и породицу, доц. др Дарко Лакетић, истакао је да је 
јавно слушање организовано с циљем да се подстакне подизање 
нивоа свести и здравствене едукације о значају ХПВ имунизације 
у Републици Србији, чиме би се смањио број оболелих жена, 
а самим тим и стопа морталитета. Он је посебно похвалио 
деловање Министарства здравља кроз програм „Унапређење 
превенције обољења изазваних ХПВ-ом“, кроз који је у 2016. 
години вакцинација у Републици Србији спроведена у четири 
округа (Шумадијски, Браничевски, Севернобанатски и Град 
Београд), са Стручнометодолошким упутством, обезбеђеним 
количинама вакцине, а по принципу добровољности. Јавном 
слушању је, поред народних посланика, присуствовао и велики 
број стручњака из ове области.

Више о јавним слушањима на: 
http://www.parlament.gov.rs/prenosi/arhiva.2090.html

Јавно слушање је одржано уз подршку Програма 
Уједињених нација за развој (УНДП) и Швајцарске 
агенције за развој и сарадњу (СДЦ), кроз пројекат 
„Јачање надзорне функције и јавности у раду Народне 
скупштине Републике Србије – друга фаза“.

АКТИВНОСТИ ПОДОДБОРА 

ПОДОДБОР ЗА ПРАЋЕЊЕ СТАЊА У ПОЉОПРИВРЕДИ
У МАРГИНАЛНИМ – НАЈНЕРАЗВИЈЕНИЈИМ 
ПОДРУЧЈИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Пододбор за праћење стања у пољопривреди у маргиналним 
– најнеразвијенијим подручјима Републике Србије у 
извештајном периоду одржао је седам седница, на којима 
је разматрао: досадашње резултате рада Пододбора; 
могућности побољшања у области узгајања лековитог биља, 
као шансе за унапређење неразвијених општина; пчеларство 
као шансу за развој најсиромашнијих општина; воћарство 
као шансу за развој најнеразвијенијих подручја; овчарство 
и козарство као шансе за развој неразвијених подручја у 
Републици Србији; значај Пољопривредне стручне службе 
за најнеразвијенијa подручја и значај задругарства за 
најнеразвијенијa подручја.

РАД ЖЕНСКЕ ПАРЛАМЕНТАРНЕ МРЕЖЕ
Током децембра 2016. чланице Женске парламентарне 
мреже имале су низ активности. Одржале су састанке с 
представницама војвођанског парламента и представницама 
невладине организације Астра, која се бави проблемом 
трговине људима, а у сарадњи с Мисијом ОЕБС-у Србији. 
У Дому Народне скупштине одржале су радионицу која је 
имала за циљ да упозна народне посланице с појмом родно 
одговорног буџетирања и његовом применом.

Више о активностима Женске парламентарне мреже на: 
https://zpmsrbija.wordpress.com/ 

Скупштина од децембра 2016. до фебруара 2017. године

Седница Одбора

Женска парламентарна мрежа

Одбор за контролу служби безбедности
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РАД ЕКОНОМСКОГ КОКУСА
Чланови Економског кокуса проф. др Владимир Маринковић, 
Жарко Мићин, Огњен Пантовић и Горан Ћирић одржали су у 
јануару састанак с представницима Министарства трговине, 
туризма и телекомуникација, Министарства државне управе 
и локалне самоуправе, као и представницима НАЛЕД-а, 
привредних предузећа и Савеза за е-управу, на којем су 
разматрали Нацрт закона о електронском документу, 
електронској идентификацији и услугама од поверења у 
електронском пословању. Нацрт закона замениће важећа 
два закона, Закон о електронском потпису и Закон о 
електронском документу, а новине ће се огледати у увођењу 
нивоа идентификације, препорученој достави и архивирању 
документа.

САСТАНАК СТАЛНОГ ОДБОРА ПАРЛАМЕНТАРНЕ 
СКУПШТИНЕ ПРОЦЕСА САРАДЊЕ У ЈУГОИСТОЧНОЈ 
ЕВРОПИ
Потпредседница Народне скупштине и заменица члана 
сталне делегације Народне скупштине у Парламентарној 
скупштини Процеса сарадње у Југоисточној Европи Гордана 
Чомић учествовала је на састанку Сталног одбора ПС ПСЈИЕ 
у Загребу у оквиру хрватског председавања Процесу сарадње 
у Југоисточној Европи. Том приликом похвалила је напредак 
у сарадњи у региону, рад Парламентарне скупштине ПСЈИЕ, 
владиног нивоа сарадње, Берлински процес и све споразуме 
који су потписани за добробит грађана овог региона и 
изразила наду да ће у најскорије време сви регионални 
процеси и достигнућа, унапређена сарадња и заједнички 
пројекти бити виђени од стране целог региона као заједничко 
власништво и најважнији заједнички интерес за будућност. 

КОНФЕРЕНЦИЈА О ЉУДСКИМ ПРАВИМА И 
ВЛАДАВИНИ ПРАВА
Председник Одбора за људска и мањинска права и 
равноправност полова Мехо Омеровић и чланица Одбора 
Љиљана Малушић учествовали су на Конференцији о 
људским правима и владавини права која је одржана у 
Лондону. Конференцију су организовали Парламентарна 
асоцијација Комонвелта Велике Британије и Заједнички 
одбор за људска права Парламента Велике Британије, 
уз подршку Вестминстерске фондације за демократију. 
Циљ конференције био је проширивање сазнања и јачање 
процедура за парламентарну заштиту и остваривање 
владавине права и људских права. Учесници конференције 
имали су прилику да прате јавно слушање Заједничког 
одбора за људска права Парламента Велике Британије.

САСТАНАК ГЕНЕРАЛНИХ СЕКРЕТАРА ДРЖАВА 
ЧЛАНИЦА У ПС ЦЕС
На позив Међународног секретаријата Парламентарне 
скупштине Црноморске економске сарадње (ПС ЦЕС) 

генерални секретар Народне скупштине Светислава Булајић 
представљала је Народну скупштину на састанку генералних 
секретара држава чланица ЦЕС-а и интерпарламентарних 
организација које у ЦЕС-у имају статус посматрача 
(Парламентарна скупштина Савета Европе, Парламентарна 
скупштина ОЕБС-а, Парламентарна скупштина Медитерана 
и др.). Република Србија је недавно завршила шестомесечно 
председавање ПС ЦЕС и предала председавање Парламенту 
Републике Турске.

СВЕТСКА ЈЕВРЕЈСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА 
РЕСТИТУЦИЈУ У ПОСЕТИ СРБИЈИ
Потпредседник Народне скупштине Верољуб Арсић примио 
је у Народној скупштини делегацију Светске јеврејске 
организације за реституцију и том приликом изразио 
задовољство поводом учињене посете као прилике за 
додатно унапређење сарадње по овако важном питању. Том 
приликом истакао је да је Закон о отклањању последица 
одузимања имовине жртвама Холокауста које немају живих 
законских наследника донет почетком 2016. године и да је 
његова примена већ постигла значајне резултате. Уједно 
је истакао да од 1. јануара 2017. године, на период од 25 
година, ступа на снагу пружање финансијске подршке Савезу 
јеврејских општина Србије из буџета Републике Србије, као и 
да ће се у процедури наћи и Предлог закона о меморијалном 
центру Старо сајмиште.

СЕДМА КОНФЕРЕНЦИЈА „ЕКОНОМИСТ: СВЕТ У 2017.“
Председница Народне скупштине Маја Гојковић отворила 
је конференцију “Економист: Свет у 2017.” Она је нагласила 
да су ужас тероризма, мигрантска криза, економски 
изазови, пораст екстремизма само нека од горућих 
питања с којима се Европа и свет суочавају и додала да је 
Србија одлучна да да свој допринос одбрани заједничких 
европских и цивилизацијских вредности, као што је 
спремна и на све изазове с којима се данашњи свет суочава. 
Присутнима су се обратили и премијер Републике Србије, 
министар за државну управу и локалну самоуправу и 
министар за рад, борачка и социјална питања, а током панела 
су, међу бројним говорницима, били и амбасадор Руске 
Федерације Њ.е. Александар Чепурин и амбасадор Велике 
Британије Њ.е. Денис Киф. 

Више о овом догађају на: http://www.parlament.
rs/Predsednica_Narodne_skup%C5%A1tine_
Maja_Gojkovi%C4%87_otvorila_sedmu_
konferenciju_%E2%80%9EEkonomist:_
Svet_u_2017%E2%80%9C.30582.941.html 

Скупштина од децембра 2016. до фебруара 2017. године

Женска парламентарна мрежа

 Састанак генералних секретара држава чланица ПС ЦЕС
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ФРАНЦУСКИ ПОСЛАНИЦИ У ПОСЕТИ ПАРЛАМЕНТУ
Посланици Народне скупштине Француске Пјер Ив ле 
Борња и Жан Клод Мињон састали су се с председником 
и замеником председника Посланичке групе Демократске 
странке Гораном Ћирићем и Балшом Божовићем. 
Интересовали су се за процес прикључења Србије Европској 
унији, као и за разлике у виђењу тока тог процеса у односу 
на владајућу већину. На састанку је било речи и о односима 
између Београда и Приштине, слободи медија и току 
председничких и парламентарних избора у Француској.

РАСПИСАНИ ИЗБОРИ
Председница Народне скупштине Маја Гојковић донела је 
27. фебруара 2017. године Одлуку о расписивању избора за 
одборнике Скупштине града Зајечара и скупштина општина 
Врбас, Оџаци, Ковин и Косјерић за 23. април 2017. године, 
на основу Закона о локалним изборима и Закона о локалној 
самоуправи. Такође, 2. марта 2017. године расписала је 
изборе за председника Републике Србије. 

СЕДНИЦЕ ОДБОРА НАРОДНЕ 
СКУПШТИНЕ ВАН СЕДИШТА

Одбор за здравље и породицу одржао је 30. јануара седницу 
у згради општинске управе Прокупља, где је разматрано 
функционисање здравствене службе у Топличком округу. 
Након обиласка Хируршког одељења Опште болнице 
у Прокупљу, на седници је наведено да је неопходно 
даље улагање у инфраструктуру и објекте болнице да би 
здравствена служба нормално функционисала и да би се 
тиме створили услови за квалитетније болничко лечење.

Државни секретар у Министарству здравља Републике 
Србије сложио се да је потребно мењати начин финансирања 
и истакао да је један од главних циљева Министарства 
здравља спровођење и улагање у скрининг како би се смањила 
смртност, првенствено од карцинома грлића материце, дојке 
и дебелог црева.

Након расправе Одбор је донео следеће закључке:

- Одбор је сагледао простор, опрему и кадровску структуру 
Опште болнице у Прокупљу и саслушао излагања одговорних 
лица о стању у домовима здравља овог региона, те на лицу 
места констатовао да услови рада здравствене службе нису на 
задовољавајућем нивоу, пре свега у Општој болници у Прокупљу, 
где је у Хируршком блоку наишао на заиста лоше услове у 
хируршким салама и собама за премедикацију пацијената.

- С обзиром на то да Република као општи интерес у 
здравственој заштити обезбеђује и средства за изградњу и 

опремање здравствених установа у државној својини чији је 
оснивач Република, Одбор предлаже Министарству здравља 
да обезбеди одговарајућа средства за што хитнију комплетну 
реконструкцију Хируршког блока Опште болнице у Прокупљу 
у циљу оптималног решавања здравствених потреба грађана 
у Топличком округу и побољшања квалитета здравствене 
заштите, чиме би се обезбедило очување и унапређење 
здравља грађана, што је важно и за друге средине са сличним 
проблемима.

У наставку седнице Одбор је усвојио Извештај Радне групе о 
размотреним представкама и предлозима грађана поднетим 
од децембра 2016. године до дана одржавања седнице.

Седници је председавaо председник Одбора др сц. мед. Дарко 
Лакетић, а присуствовали су следећи чланови и заменици 
чланова: др Бранислав Блажић, проф. др Милан Кнежевић, 
др Драгана Баришић, др Љубица Мрдаковић Тодоровић, др 
Светлана Николић Павловић, Милован Кривокапић, Марко 
Зељуг, Данијела Стојадиновић, др Даница Буквић, Владимир 
Ђурић, Гордана Чомић, Милена Бићанин, Драган Весовић, 
Весна Ивковић, као и народни посланици мр Марко С. 
Миленковић и прим. др Бранимир Ранчић. 

•••

Одбор за привреду, регионални развој, трговину, туризам 
и енергетику одржао је 13. фебруара седницу ван седишта 
у Крушевцу ради разматрања могућности за унапређење 
инвестиционог и пословног амбијента и коришћење 
средстава намењених за подстицај развоја малих и средњих 
предузећа и предузетништва.

На седници је размотрен позитиван тренд привредног 
развоја Расинског округа након дводеценијског пада и 
истакнуто да се очекује даљи раст у наредном периоду 
захваљујући многобројним подстицајним пројектима Владе 
РС, што ће додатно ојачати привреду Крушевца и отворити 
нова радна места за грађане. Посебно је истакнута чињеница 
да је у Расинском округу забележен раст од 4,9% у односу на 
претходну годину у индустријској производњи, а повећана је 
и стопа увоза, извоза и туризма. 

Представница Фонда за развој представила је дугорочне 
инвестиционе кредите, при чему је наглашено да се део 
средстава додељује као бесповратна позајмица. Тиме је дат 
додатни допринос развоју српске привреде и омогућен даљи 
развој малих и средњих предузећа.  

Поред народних посланика, учешће на седници узели 
су и предузетници из Расинског округа, који су кроз 
конструктиван дијалог разменили мишљења и детаљније 
се информисали о могућностима за даље унапређење 
пословања.

Скупштина од децембра 2016. до фебруара 2017. године

Расписивање избора

Седница ван седишта, Суботица

Седница ван седишта у Крушевцу
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Седници је председавала председница Одбора Снежана 
Б. Петровић, а присуствовали су и чланови и заменици 
чланова Одбора Маја Мачужић, Иван Манојловић, Студенка 
Ковачевић, Томислав Љубеновић, Драгомир Ј. Карић, Зоран 
Бојанић, Снежана Р. Петровић, Горица Гајић, Бранислав 
Михајловић, Наташа Михајловић Вацић, као и народне 
посланице Драгана Баришић и Милена Турк.

•••

Одбор за рад, социјална питања, друштвену укљученост 
и смањење сиромаштва одржао је 20. и 21. фебруара две 
седнице ван седишта у Суботици, са темама: „Положај 
особа са инвалидитетом, са посебним освртом на деловање 
невладиних организација и услуге социјалне заштите које оне 
пружају” и ‘“Утицај мигрантске кризе на систем социјалне 
заштите у Суботици’’. 

Након што су надлежни упознали чланове Одбора с 
актуелним стањем у области социјалне заштите и здравства 
у Суботици, информисали су их о издвајању значајних 
средстава за финансирање одређених услуга кроз установе 
које се налазе у Суботици, као што су Центар за социјални 
рад, Геронтолошки центар и Дом за децу ометену у развоју 
„Колевка“, као и о конкурсима који се сваке године расписују 
од стране Града у области друштвенохуманитарног рада чиме 
се трећина опредељених средстава одобрава удружењима 
особа са инвалидитетом.

Др Весна Ракоњац, председница Одбора, упознала је присутне 
с делокругом рада Одбора и додала да је Одбор формирао 
Радну групу за оснаживање особа с инвалидитетом, коју 
чини 11 народних посланика из разних посланичких група, 
а која има за циљ, између осталог, да кроз посете локалним 
самоуправама утврди реално стање и установи проблеме с 
којима се суочавају особе са инвалидитетом. 

Помоћник министра у Министарству за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања Владимир Пешић истакао је да 
се Министарство посебно ангажује када су у питању особе 
са инвалидитетом и додао да је Влада Републике Србије 
формирала Савет за особе са инвалидитетом као стручно и 
саветодавно тело Владе који чине представници надлежних 
државних органа, цивилног друштва и невладиних 
организација. Формирање Савета као стручног и саветодавног 
тела Владе од великог је значаја за разматрање питања 
друштвеног и економског положаја особа са инвалидитетом, 
за покретање иницијатива за координацију с надлежним 
државним органима у поступку доношења прописа, 
спровођење законских и других прописа о заштити особа са 

инвалидитетом, као и успостављање и остваривање сарадње 
са владиним и невладиним међународним организацијама 
које се баве заштитом особа са инвалидитетом, навео је 
помоћник министра. Такође, упознао је присутне с тим да су 
геронтолошки центри у Војводини добили санитетска возила 
која ће бити 24 сата дневно на располагању свим грађанима. 

У наставку седнице представници удружења за помоћ 
особама са инвалидитетом изнели су проблеме са којима 
се суочавају, међу којима је и ревизија туђе неге и помоћи 
- док траје ревизија, родитељи, односно деца не добијају 
накнаду и до пола године. Представници удружења сматрају 
да особе са сталним дијагнозама попут аутизма, Дауновог 
синдрома или церебралне парализе не треба да подлежу 
поновној ревизији, односно нема потребе да се те чињенице 
стално и изнова доказују. Такође, указали су на неопходност 
ангажовања већег броја персоналних асистената, помоћника 
у кући, као и породичних саветника, а све у циљу пружања 
помоћи особама са инвалидитетом. 

Другог дана рада, 21. фебруара 2017. године, пре наставка 
10. седнице Одбора за рад, социјална питања, друштвену 
укљученост и смањење сиромаштва, чланови Одбора обишли 
су Дом здравља у изградњи, Дом за децу ометену у развоју 
„Колевка“ и Прихватни центар за мигранте у Суботици.

У наставку седнице чланови Одбора разматрали су утицај 
мигрантске кризе на систем социјалне заштите у Суботици, 
једној од регија погођених кризом.

Државни секретар у Министарству за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања Ненад Иванишевић упознао је 
чланове Одбора с актуелном ситуацијом мигрантске кризе, 
истичући да у Србији има око седам хиљада економских 
миграната, који су смештени у око 15 прихватних центара. 
Навео је да је Суботица осетила прву мигрантску кризу 
још 2011. године, а врхунац је био 2015. године. Истакао је 
да је пре пар месеци формирана радна група коју чине све 
релевантне институције, а која је донела нова правила о 
утврђивању начина кретања миграната. На тај начин може 
се утврдити тачно кретање миграната и њихов крајњи циљ 
и одредиште. Оно што је битно, навео је, сва средства која 
су усмерена на пружање помоћи мигрантима добијена 
су из донација, а не из буџета Републике Србије, те стога 
ниједан грађанин Србије није угрожен. Упознао је присутне 
с тим да је са делегацијом Европске уније потписан уговор о 
неповратној помоћи у висини од 7,3 милиона евра и указао на 
помоћ Владе Републике Немачке у износу од шест милиона 
евра. Од великог значаја за Републику Србију је и помоћ ЕУ у 
виду новчаних средстава намењених јачању инфраструктуре 
у локалним самоуправама и здравственог система.

Седници је председавала др Весна Ракоњац, а присуствовали 
су следећи чланови и заменици чланова Одбора: Миланка 
Јевтовић Вукојичић, Радован Јанчић, прим. др Бранимир 
Ранчић, прим. др Владо Бабић, Бојан Торбица, Драган 
Савкић, Десанка Репац, Весна Николић Вукајловић, Томислав 
Жигманов, др Предраг Јеленковић, Милена Ћорилић, Марија 
Јањушевић и Енис Имамовић.

•••

Наведене седнице ван седишта одржане су уз подршку 
Програма Уједињених нација за развој (УНДП) и 
Швајцарске агенције за развој и сарадњу (СДЦ), кроз 
пројекат  „Јачање надзорне функције и јавности у раду 
Народне скупштине Републике Србије – друга фаза“.

Скупштина од децембра 2016. до фебруара 2017. године

Седница ван седишта, Суботица
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ПРЕДСЕДНИЦА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 
МАЈА ГОЈКОВИЋ РАЗГОВАРАЛА 
С НАЈВИШИМ ДРЖАВНИМ 
ЗВАНИЧНИЦИМА ГРЧКЕ, ЦРНЕ ГОРЕ И 
МАДАГАСКАРА

У оквиру интензивних међупарламентарних активности које 
су обележиле крај 2016. и почетак 2017. године председница 
Народне скупштине састала се с представницима 
парламената и влада двеју нама суседских земаља, али 
и једном с којом је, управо кроз сусрет у Дому Народне 
скупштине, подстакнута деценијама запостављена сарадња.

Током састанка с председником Народне скупштине 
Републике Мадагаскар Жаном Максом Ракотомамонђијем, 
Гојковић је истакла да добри и пријатељски односи двеју 
држава датирају још из времена кад се Мадагаскар изборио 
за независност, али и да више од 30 година није било посета 
на високом нивоу.

„Верујем да ће управо посета председника Парламента 
Ракотомамонђија отворити нову страницу односа, што јесте 
задатак парламената“, истакла је Гојковићева. Она је изразила 
захвалност на доследном ставу Републике Мадагаскар 
поводом поштовања територијалног интегритета и 
суверенитета Републике Србије и нагласила да Србија цени 
то што у Генералној скупштини Унеска Мадагаскар није 
гласао противно интересима наше земље. Председница је 
искористила посету председника Парламента Мадагаскара 
да га упозна са српском културном баштином на Косову и 
Метохији и са стањем у ком се налазе цркве, манастири и 
споменици културе, од којих је велики број оскрнављен.

„Наша два народа деле заједничке вредности и Мадагаскар 
има велико разумевање за проблеме с којима се Србија 
суочава и у том контексту осуђује скрнављење српске 
културне баштине на Косову и Метохији“, истакао је 
председник Парламента Мадагаскара. Развој економске 
сарадње посебно је наглашен током разговора, а Гојковићева 

и Ракотомамонђи сагласили су се да два парламента 
могу у већој мери да сарађују, посебно у међународним 
организацијама као што су Интерпарламентарна унија и 
Франкофонија, којој Мадагаскар ове године председава.

Председница Народне скупштине састала се и с 
председником Парламента Грчке Николаосом Вуцисом и 
том приликом нагласила да Србија придаје велики значај 
пријатељским односима с Грчком и историјски потврђеној 
блискости два народа. Говорећи о унапређењу сарадње два 
парламента, Гојковићева је истакла да за то има простора, 
осврћући се на Меморандум о сарадњи, који су парламенти 
Грчке и Србије потписали 2012. године, посебно у областима 
евроинтеграција, спољних послова и културе.

Председница је захвалила Грчкој на подршци по изузетно 
важним питањима за Србију, пре свега на подршци у процесу 
евроинтеграција и ставу да је Србији место у Европској 
унији, као и поштовању територијалног интегритета и  
суверенитета Србије. Вуцис је такође нагласио да су односи 
двеју земаља пријатељски и братски и да нису везани само 
за традицију и пријатељство која два народа веже вековима. 
„Србија, која се налази на европском путу, заслужила је да 
буде укључена у европску породицу. Зато се залажемо за 
снажнију регионалну сарадњу како би се оснажила улога 
региона у европским оквирима“, нагласио је Вуцис.

Гојковићева и Вуцис сагласили су се да постоје значајне 
могућности за  унапређење сарадње и у областима економије, 
трговине и туризма, а разговарали су и о питању миграција 
и другим изазовима с којима се регион и Европа суочавају. 
Током посете Србији Вуцис се обратио Народној скупштини 
на посебној седници.

Након посете председника Грчког парламента, Дом Народне 
скупштине посетио је и председник Грчке владе, Алексис 
Ципрас, који је у разговору с председницом Гојковић изразио 
уверење да ће и његова посета Србији дати додатну динамику 
традиционалним везама двају народа. 

Међународна 
сарадња и ЕУ 
интеграције 

Обраћање председника Парламента Мадагаскара и председнице Народне скупштине Маје Гојковић
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Гојковићева је, осврћући се на договор председника двеју 
влада о формирању високог савета сарадње, навела да 
ће председнику Парламента Грчке предложити да и два 
парламента дају свој допринос формирањем парламентарне 
комисије која ће се бавити свим важним темама од обостраног 
интереса за грађане обе земље, попут евроинтеграција, 
безбедности у светлу изазова миграција и тероризма, 
економије, саобраћаја, туризма и културе. Она је изразила 
захвалност на поштовању територијалног интегритета 
Србије и разумевању става наше државе по питању Косова 
и Метохије, као и на подршци европским интеграцијама 
Србије.

„Грчки народ био је уз Србију у многим тешким околностима, 
а данас, када Србија развија своју економију и настоји да 
постане чланица  Европске уније, подржавамо њене напоре“, 
рекао је Ципрас.

Дом Народне скупштине био је место сусрета и председнице 
Гојковић с председником Владе Црне Горе Душком 
Марковићем. Том приликом Гојковићева је истакла да Србија 
придаје велики значај даљем развоју односа са Црном Гором, 
као и да цени то што је прва билатерална посета премијера 
Црне Горе управо посета нашој земљи.

Марковић је нагласио да су билатерални односи између две 
државе  најбољи досада и изразио уверење да ће их Србија и 
Црна Гора у будућности додатно унапредити. Председница 
Народне скупштине Србије и председник Владе Црне Горе 
сложили су се да је важна сарадња и свих парламентарних 
одбора, како у области европских интеграција, тако и у 
области привреде, саобраћаја, безбедности и културе.

Гојковићева и Марковић оценили су, такође, да постоји 
велики потенцијал за сарадњу у економији и истакли значај 
реализације заједничких инфраструктурних пројеката, 
посебно обнове железничке пруге  Београд–Бар и изградње 
ауто-пута Београд–Бар.

Председник Владе Грчке Алексис Ципрас и  
председница Народне скупштине Маја Гојковић

Председник Парламента Грчке Николас Вуцис

Међународна сарадња и ЕУ интеграције 
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МАЈА ГОЈКОВИЋ НА ГЛОБАЛНОМ 
САМИТУ ПРЕДСЕДНИЦА ПАРЛАМЕНАТА

Председница Народне скупштине Маја Гојковић учествовала 
је на Глобалном самиту председница парламената у Абу 
Дабију, у организацији Интерпарламентарне уније, 12. и 
13. децембра 2016. године. На Конферецији су учествовале 
председнице парламената из преко 30 држава у свету и 
расправљале о улози и одговорности парламената при 
суочавању с глобалним изазовима, а посебно у погледу 
стварања оптималних услова за економски, социјални и 
технолошки развој и заштиту животне средине. 

Председница Гојковић била је панелиста на тему „Уједињени 
у унапређењу мира и безбедности“, поред председница 
парламената Летоније, Намибије, Перуа, Белгије и 
Парламентарне скупштине ОЕБС-а. Том приликом истакла 
је важност парламената и парламентарне сарадње у циљу 
унапређења мира и безбедности, као и важност учешћа 
жена у мировним процесима и доношењу одлука о миру. 
Посебно је истакла како је Србија збрињавањем преко 
600.000 миграната деловала у складу с међународним 
правом и хуманитарним стандардима, напомињући притом 
да је питање миграције питање солидарности и поштовања 
људских права и сматрајући да се треба фокусирати на узроке 
који су довели до кризе.

У оквиру Конференције председница НСРС Маја Гојковић 
имала је и билатерални састанак са др Амал ал Кубаши, 
председницом Федералног националног савета УАЕ, током 
којег је потписан Споразум о сарадњи два парламента и 
договорена посета др Кубаши Србији. На маргинама заседања 
Гојковићева је имала бројне сусрете са другим председницама 
парламената света. Делегацију Народне скупштине 
Републике Србије, поред председнице Маје Гојковић, чине 
и др Милорад Мијатовић, члан Сталне делегације Народне 
скупштине у Интерпарламентарној унији, као и Светислава 
Булајић, генерални секретар Скупштине Србије. 

СРБИЈА ДОБИЛА ПРЕДСТАВНИКА У 
БИРОУ ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ 
МЕДИТЕРАНА

Александра Малетић је на 11. Пленарном заседању ПС 
Медитерана, одржаном од 23. до 24. фебруара 2017. године 
у Порту, у Португалији, изабрана за председницу Сталног 
одбора за дијалог, културу и људска права ПС Медитерана. 
Овим је Србија добила представника у Бироу као највишем 
радном телу Парламентарне скупштине Медитерана. 

Момо Чолаковић, шеф српске делегације у ПС Медитерана, 

представио је, у име члана делегације Александре Малетић, 
извештај Сталног одбора за економска питања ПСМ на тему 
„Утицај арапског пролећа на привреду на Медитерану“. На 
заседању је учествовао и члан делегације Енис Имамовић.

Посланици 27 земаља чланица су током 11. Пленарног 
заседања ПС Медитерана дискутовали о приоритетним 
питањима за подручје Медитерана, међу којима су тероризам 
и насилни екстремизам, економска сарадња и трговина, 
климатске промене, заштита цивила, медитеранско културно 
наслеђе и заштита људских права.

Одлучено је и да Србији буде указана част да буде домаћин 
пленарног заседања које ће се одржати 2019. године, чиме је 
закључено још једно успешно учешће Србије на међународној 
сцени.

Стална делегација НСРС у ПСОЕБС 
учествовала на редовном зимском 
заседању у Бечу 22–24. фебруара 2017. 
године

СРПСКА ДЕЛЕГАЦИЈА С НОВИМ ШЕФОМ 
УЧЕСТВОВАЛА НА ЗИМСКОМ ЗАСЕДАЊУ 
ПС ОЕБС-а

Стефана Миладиновић, нови шеф Сталне делегације у ПС 
ОЕБС-а, предводила је делегацију на Редовном зимском 
заседању ПС ОЕБС-а од 22. до 24. фебруара 2017. године, 
које се традиционално одржава у Бечу, седишту ОЕБС-а. 
Заседању  је присуствовао и дугогодишњи члан делегације 
Мехо Омеровић. 

Ове године је на Зимском заседању одржана и специјална 
дебата под називом „Заштита људских права у времену 
кризе“, којој су присуствовали посланици из 57 земаља 
чланица ПС ОЕБС-а.  Уочи дебате присутне је поздравио и 
обратио им се Себастијан Курц, председавајући ОЕБС-у у 
2017. години и министар спољних послова Аустрије, и Дорис 
Бурес, председница Парламента Аустрије.

Од догађаја који су се одвијали на маргинама заседања 
важно је истаћи да је шеф делегације Стефана Миладиновић 
присуствовала вечери чији је домаћин био шеф делегације 
САД, Роџер Викер, уз присуство представника неколико 
земаља чланица ПС ОЕБС-а, као и представника 
Секретаријата ПС ОЕБС-а.

У неформалним контактима током заседања Стефани 
Миладиновић је упућен позив да се прикључи раду ad hoc 
Комитета за миграције.

Међународна сарадња и ЕУ интеграције 
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НАРОДНА СКУПШТИНА ОБЕЛЕЖИЛА 
125 ГОДИНА ЧЛАНСТВА У 
ИНТЕРПАРЛАМЕНТАРНОЈ УНИЈИ

Народна скупштина је у 2016. година обележила 125 година 
чланства у Интерпарламентарној унији. Тим поводом Србију 
је посетио председник Интерпарламентарне уније Сабер 
Чаудри, који се у част обележавања обратио народним 
посланицима на посебној седници Народне скупштине 5. 
децембра 2016. године. У наступу је, између осталог, истакао: 

„Све ово говорим не само да бих прокламовао вредности 
Интерпарламентарне уније, већ да бих објаснио народу 
Србије и вама, његовим представницима, да су богата 
прошлост Интерпарламентарне уније и наслеђе, остварења 
Интерпарламентарне уније заправо ваша остварења, ваша 
достигнућа, ваше наслеђе и то је ваша историја, зато што 
сте ви ступили у Интерпарламентарну унију 1891. године, 
две године након оснивања, и иницијативе су заправо ваши 
успеси, успех народа Србије и Народне скупштине Србије.“

Интерпарламентарна унија основана је 1889. године. 
Покренута је визијом двојице посланика, Француза 
Фредерика Пасија и Енглеза Вилијама Рандала Кремера, 
који су за своје напоре добили Нобелову награду за мир 
– Паси 1901, а Кремер 1903. године. Развила се и постала 
највећа политичка организација и највећа међународна 
платформа у којој се окупљају парламенти читавог света. 
На конференцији 29. јуна 1889. године у париском хотелу 
„Континентал“ створена је Интерпарламентарна унија, 
уз учешће 95 посланика из Француске, Велике Британије, 
Италије, Белгије, Шпаније, Мађарске, Данске, САД и 

Либерије. Само две године касније, на Конференцији у Риму 
1891, младој организацији прикључиле су се прве две нове 
чланице – Србија и Румунија. 

Интерпарламентарна унија данас представља највећу и 
најстарију међународну парламентарну организацију на 
свету. Има 170 пуноправних чланица, а то су парламенти 
суверених држава, и 11 придружених чланица, различитих 
парламентарних међународних тела. У рад Уније укључено је 
преко 46.000 посланика из целог света, који представљају 6,5 
милијарди људи. Због дугогодишње традиције, улоге, статуса, 
позиције у међународном систему, репрезентативности и 
обима, можемо да кажемо да Интерпарламентарна унија 
има пун међународни легалитет, кредибилитет и политички 
капацитет. Због тога се Интерпарламентарна унија често 
назива парламентарним Уједињеним нацијама, мада по 
богатој традицији и трајању далеко надмашује ту организац
ију.                           

Основни принципи и циљеви Интерпарламентарне уније су 
мир, сарадња међу народима, успостављање представничких 
институција, међународно право, једнакост међу људима, 
одрживи развој и све то кроз најшири и свеобухватни 
парламентарни дијалог. Можемо рећи да су вредности 
Интерпарламентарне уније ванвременске и глобалне, што их 
чини и данас актуелним и атрактивним. 

Наша земља већ 125 година има статус пуноправног члана 
Интерпарламентарне уније. Тај статус произлази из 
међународног државноправног континуитета Републике 
Србије са Краљевином Србијом, родоначелником односа од 
1891. године, затим Краљевином Срба, Хрвата и Словенаца, 
затим преко Краљевине Југославије, потом ДФЈ, ФНРЈ, 

Јубилеји
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СФРЈ, СРЈ и Државне заједнице Србија и Црна Гора. Статус 
пуноправног чланства у Унији свих ових претходних држава 
и година из којих произлази континуитет сарадње до данас 
није прекидан нити је на други начин мењан. Наша држава 
била је домаћин 52. годишњег заседања Интерпарламентарне 
уније, 1963. године у Београду.

Стална делегација Народне скупштине активно пружа 
допринос напорима Интерпарламентарне уније у постизању 
прокламованих циљева. На челу наше сталне делегације 
у ИПУ је председница Народне скупштине Маја Гојковић, 
а у саставу делегације су и Јелена Мијатовић, проф. др 
Снежана Богосављевић Бошковић, др Милорад Мијатовић, 

Мира Петровић, др Бојан Пајтић и др Санда Рашковић 
Ивић. Народна скупштина ће се и у наредном периоду 
свесрдно залагати за промовисање заједничких принципа и 
унапређење сарадње како са Интерпарламентарном унијом 
тако и директно са чланицама.

Поводом 125 година чланства у  Интерпарламентарној унији, 
Народна скупштина је, уз подршку Програма Уједињених 
нација за развој (UNDP) и Швајцарске агенције за развој и 
сарадњу (СДЦ), кроз пројекат „Јачање надзорне функције и 
јавности у раду Народне скупштине Републике Србије – друга 
фаза“, издала пригодну публикацију „Интерпарламентарна 
унија – Република Србија: 125 година сарадње“.

Јубилеји



Миливоје Ј. Петровић: О децентрализацији 
управе; Београд: Штампарија „Свети Сава“, 
1920

Књига Миливоја Ј. Петровића, инспектора тадашњег 
министарства унутрашњих дела у пензији, објављена је 
1920. године у периоду припреме устава новоосноване 
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. Основна тема 
разматрања у овом делу је децентрализација државне 
управе. „У питању је децентрализација управе у једном 
нарочитом смислу, а тај је: преношење извесних управних 
послова од централне и уопште државне власти директно 
на народ представљен у нарочитим изабраним телима. 
Та форма децентрализације у нас је позната под именом 
самоуправе: општинске, среске, окружне итд.“1

Аутор у књизи износи преглед историјског развитка 
поделе управних послова у Енглеској и Француској, које 
издваја као државе два типа, где је управна власт сасвим 
различито уређена. Енглеску посматра као демократско-
аристократску државу, у којој народ учествује и у 
законодавној и у управној власти. С друге стране, тадашњу 
Француску види као апсолутистичку државу, где управна 
власт није у рукама народа. 

Развој управне власти у Енглеској историјски је условљен 
првобитном супротстављеношћу централизоване власти 
норманских освајача, који су настојали да сву јавну власт држе 
у својим рукама, и племенске свести потчињеног народа, 
која је тежила успостављању локалне управе. Управо та 
супротстављеност водила је доношењу Велике повеље (Magna 
Carta Libertatum) 1215. године. Тако је још од владавине 
енглеског краља Едварда Првог (1239–1307) уобичајено да 
се представници грофовија и градова позивају у парламент 
као заједничко саветодавно тело које има структуру 
дводомог парламента, сачињеног од Горњег дома (Great 
Council) и Доњег дома (House of Commons). Представници 
грофовија и градова су заједно са световним племством и 
црквеним достојанственицима, који су чинили Горњи дом, 
одлучивали о свим питањима везаним за законодавство, 
управу и приходе Краљевине Енглеске. Даље јачање значаја 
парламента водило је већој независности локалне управе 
у односу на централну власт, што се у наредним вековима 
мењало захваљујући различитим историјским околностима 
у време владавине појединих енглеских владара. У сажетом 
приказу развоја децентрализације у Енглеској до почетка 
XX века аутор истиче значај реформе локалне управе која је 
извршена током XIX века. У јединицама локалне самоуправе 
управа је била поверена саветима (грофовијским, среским, 
парохијским), који су образовани на основу општег, једнаког 
и директног изборног права.

И у Француској је развој поделе власти условљен 
историјским околностима. Иако историја француске 
државе започиње крајем X века, тек од времена владавине 
краља Франсоа Првог (1515–1547) почињу да јачају тежње 
ка потпуној централизацији. Он је 1545. године доделио 
нове надлежности  гувернерима области који ће постати 
основа управне организације. Цела земља била је подељена 
на 12 великих области (гувернмана), којима су управљали 
гувернери. Гувернери су тежили да у својој области присвоје 
све већу власт и потисну учешће у одлучивању феудалаца и 
појединих градова. Ипак, властољубље гувернера доводило је 

1 Миливоје Ј. Петровић. О децентрализацији управе. Београд: Штампарија 
''Свети Сава'', 1920, стр. 5

у питање централну власт, те су од половине XVI века уведени 
интенданти, који су с времена на време слати у провинције 
као инспектори централне управе. Ови интенданти су полако 
узимали власт у своје руке, потискујући инститиције које су 
постојале у провинцијама, нарочито феудалне гувернере, 
и они су били ти који су обележили организацију управне 
власти у Француској током  XVIII века. Иако су и гувернери 
и интенданти тежили да приграбе што више власти у 
појединим провинцијама, ови други нису представљали 
реалну опасност за апсолутно краљевство, већ су, напротив, 
проширивали његову власт.  Интенданти су били чиновници 
који су произлазили из саме управе и испољавали су високу 
потчињеност органима централне власти. Институцијом 
интенданата довршена је централизација државне управе 
француског краљевства. Од 1721. године локална управа 
била је готово искључиво оличена у интендантима. Такође, 
развитком  апсолутног краљевства градови су изгубили своју 
аутономију. Звања председника општине и кметa, која су се у 
доба самосталности добијала избором, сада су се, у интересу 
државних финансија, куповала. Ово стање потрајало је до 
Француске револуције, кад је 1790. године народна скупштина 
донела генерални декрет којим је укинуто дотадашње 
територијално уређење, а цела Француска подељена је 
на 83 департмана. Учињен је крај власти интенданата. 
Целокупна локална управа у појединим департманима и 
њима подређеним мањим управним јединицама пренета 
је на изборна тела. На челу управе департмана био је савет 
департмана, који је по упутствима централне власти деловао 
у најразноврснијим доменима државне власти. Међутим, ова 
организација државне управе показала се нефункционалном 
и процес централизације државне управе добио је нови 
замах Наполеоновим доласком на власт. Након историјског 
увода, аутор наводи основне одредбе француског закона 
о окружним скупштинама од 10. августа 1871, који је 1920. 
године, у време када аутор пише своју књигу, још увек био 
један од најважнијих француских закона који се односе 
на локалну самоуправу будући да је у том опсегу времена 
измењен само у појединостима.

Сумирајући искуства појединих европских држава у развоју 
децентрализације власти и локалних самоуправа, аутор 
излаже своје примедбе на одредбе нацрта устава2 које се 
односе на поделу Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца на 
области (покрајине), округе, срезове и општине.

2  Нацрт Устава (Грађа за устав и основне законе I). Издање Књижаре Геце 
Кона, 1920
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Шта је ново на сајту Народне скупштине? 

Захваљујући подршци УНДП-a и Швајцарске агенције за 
развој и сарадњу (СДЦ), кроз пројекат „Јачање надзорне 
улоге и јавности у раду Народне скупштине Републике Србије 
– друга фаза“ током 2016. године сајт Народне скупштине 
обогаћен је или прерађен на одређеним подстранама.

Тако смо увели новину да се уз извештаје са седница и 
активности Народне скупштине испод текстова појављују 
и видео-записи тих догађаја, ако су рађени преноси. На овај 
начин, осим у архиви преноса, сада можете, без претраге, да 
погледате и видео-запис. Такође, додата је нова могућност да 
претражујете видео-записе свих активности које се преносе.

Овим пројектом био је обухваћен и рад на посебној подстрани 
ЈАВНА СЛУШАЊА, чији банер се налази на насловној страни 
сајта и која на једном месту садржи информације о свим 
јавним слушањима, почев од првог, одржаног 5. новембра 
2011. године. Био нам је циљ да се сва 94 јавна слушања 
нађу на једном месту, сложена хронолошки и по одборима 
Народне скупштине, и да једноставном претрагом можете 
имати увид како у теме, тако и у извештаје и видео-записе 
са одржаних јавних слушања. Комуникацију са грађанима 
додатно смо поспешили посебном опцијом Обратите 
се одбору, где грађани директно могу да комуницирају са 
секретарима одбора и својим предлозима за теме будућих 
јавних слушања, коментарима и питањима поспеше рад 
одбора и сарадњу са цивилним сектором.

У домену интернет видео-преноса проширили смо се 
и на апликације Android и Apple. Како се технологија у 
комуникацији из дана у дан унапређује, крајем 2016. године 
радили смо на новим, технички унапређеним верзијама 
апликација. Основна идеја остала је иста, да се путем преноса 
прати рад Народне скупштине, али што се техничких и 
визуелних детаља тиче, све је унапређено. Уведена је и нова 
опција: пренос у току / пренос завршен.

Потражите Parlament Srbije на Google Play Store и Apple App 
Store или преко линкова: 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=videonet.
rs.parlament&hl=sr

Apple: https://appsto.re/sr/rQOcgb.i

и замените стару верзију апликације новом, која се сада 
много брже учитава.

Што се тиче профила народних посланика, приказ податка 
канцеларија за комуникацију народних посланика са 
грађанима на локалном нивоу, као и адресе на друштвеним 
мрежама визуелно смо побољшали тако што је сваки 
представљен одговарајућим симболом.

Током прошле године смо, уз помоћ тадашњег помоћника 
генералног секретара, руководиоца Сектора за 
законодавство, Мирјаном Радаковић, ажурирали списак 
корисних линкова и Појмовник Народне скупштине.  

Скупштина  
и грађани 
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На почетку 2017. године допунили смо подацима из 
2016. рубрику Народна скупштина у бројкама, а на сајт је 
постављен и Извештај о раду радних тела Народне скупштине 
и запослених у Сектору за законодавство Службе Народне 
скупштине (за период јун–децембар 2016. године).

У делу Народна скупштина / Састав постављена је нова 
подстрана, на којој је садржај подељен по банерима, чиме 
је још више олакшан приступ подацима о саставу Народне 
скупштине.

Компаративна анализа статистике, коју радимо од 
активирања нове верзије сајта 16. јуна 2011. године, приказује 
низ различитих података – нпр., посећеност сајта, просечно 
време задржавања и др. За овај број издвајамо податаке о 
гледаности преноса. Видео-преносе започели смо 9. јула 
2013. и на крају те године, за првих шест месеци рада удео 
преноса у односу на укупан број прегледа свих страница био 
је 4,37%. У наредним годинама овај проценат је растао, тако 
да смо 2016. годину завршили са 16,02%, што представља 
повећање скоро четири пута. Истовремено се број укупно 
пријављених корисника на YouTube каналу повећао са 265 
у 2015. години на 1.457 у 2016. години. Овим се потврђује 
чињеница да нове технологије у великој мери побољшавају 
комуникацију с јавношћу.  

•••

Народни посланик Жика Гојковић и генерална секретарка 
Народне скупштине Светислава Булајић угостили су током  
фебруара екипу филма Повратaк редитеља сценаристе 
Предрага Јакшића. 

Пред новинарима су у Централном холу говорили канадски 
глумац српског порекла Лазар Роквуд  и недакашња 
холивудска звезда Џон Севиџ.

Севиџ о нашој земљи има само речи хвале: „Ево, вратио сам 
се! Тако је, ово није први пут да сам у овој земљи. Осећам да 
морам много још да научим о њој, јер никада није довољно, 
али је најбитније да осећам енергију и искуство које ваши 
људи искрено преносе.“

„Повратак кући је мотив који је изузетно дубок и комплексан 
мотив у уметности. У нашем остварењу повратак кући је у 
географском смислу само замка, јер смо га ми обрадили на 
комплексан и суштински начин“, истакао је Лазар Роквуд, коме 
је ово 109. филм у каријери и први у Србији на српском језику.  

Филм је сниман у околини Сомбора и Апатина.

Народни посланик Жика Гојковић са екипом филма „Повратник“

Скупштина и грађани
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НАТАША 
МИХАИЛОВИЋ 

ВАЦИЋ
Посланичка група: Посланичка група 
Социјалдемократска партија Србије

Година рођења: 1972.

Занимање: Новинар

Датум потврђивања посланичког мандата: 
03.06.2016. 

Чланство у одборима: Одбор за културу 
и информисање (члан), Одбор за спољне 

послове (заменик члана)Одбор за привреду, 
регионални развој, трговину, туризам и 

енергетику (заменик члана), Одбор за права 
детета (заменик члана)

Место пребивалишта: Београд, Врачар

Представљамо

1. Који су Вам омиљени писци, да ли их имате?
Мени су омиљени писци они који ме покрећу на размишљање, 
буде емоције, који ме подстичу на позитивне промене. У том 
смислу издвојила бих Иву Андрића и Мешу Селимовића. 
Њихова дела су светионик, а  „Знакови поред пута“ и „Тврђава“ 
сигурна лука у тренуцима недоумице и преиспитивања. Враћам 
им се кад год осетим танану унутрашњу потребу да боље чујем 
и разумем себе и друге, када желим додатно да разјасним 
прошлост да бих могла  боље да разумем садашњост и путеве 
будућности. Поред Андрића и Селимовића, на мој дух, систем 
вредности и уверења утицали су и Егзипери, Марк Твен и 
Чарлс Дикенс, на сензибилност Марина Цветајева и Милена 
Јесенска. Посвећеност, упорност и веру спознавала сам и кроз 
дела Ернеста Хемингвеја, Достојевског, Чехова, Волтера, Камија. 
Много је писаца које волим да читам. 

2. Налазите ли времена да читате?
Не налазим га, већ га пажљиво планирам и уживам у њему. То 
је део моје свакодневице, нешто што се подразумева. Нажалост, 
читање већ дуги низ година није популарно у Србији, јер ми децу 
за њихове неподопштине кажњавамо читањем и учењем. Такав је 
приступ у школи, а често и код куће. Припадам генерацији која је 
награђивана дозволом да читањем преко реда открије неки нови 
свет, и отуда та дуга љубав према књизи. Уз стручну литературу 
из историје, филозофије, политике, комуникација, економије, 
уживам и у мемоарима и биографијама великих и успешних људи 
и историјских личности. Читам неколико књига истовремено, 
тренутно о спољној политици Михаила Обреновића књигу 
„Кнез Михаило и заједничка радња балканских народа“ Милана 
Пироћанца, некадашњег председника Владе Србије, мемоаре 
прве жене председнице Владе Израела Голде Меир „Мој Израел“, 
а топло препоручујем и „Постдемократију“, књигу Колина 
Крауча, британског политиколога и социолога. 

3. Да ли сте имали хероје/узоре у детињству, 
имате ли их сада и које?
Од малих ногу хероје сам повезивала с „надљудским“ моћима и 
храброшћу. Увек су то били неки борци за правду и правичност, 
идеалисти. Најпре су то били ликови из дечије књижевности, 
Невидљиви Вили, Мали Принц и Бастијан из „Бескрајне приче“, 
а дивила сам се и снази и храбрости Пипи Дуге Чарапе. Кад 
сам кренула у школу и положила пионирску заклетву, мој херој 
постао је Валтер, народни херој Владимир Перић Валтер. Тако 
се звала моја школа, а у то време био је популаран и данас 

планетарно познат филм „Валтер брани Сарајево“, снимљен њему 
у част. И сад осећам понос што сам била ђак школе која носи 
име тог великог јунака, проницљивог, интелигентног, храброг 
обавештајца и борца Народноослободилачког рата. Касније, кад 
је дошло време за узоре, имала сам привилегију да новинарство 
учим од најбољих међу најбољима – Часлава Радовића, Јована 
Шћекића, Александра Тијанића. 

4. Шта некога чини херојем?
Храброст да се одважи, да има чврст карактер, да ради оно 
што мисли да је исправно, човечност као водиља на том путу, 
самопоуздање, једноставност и ентузијазам. Непристајање на 
поремећене елементе система вредности који одавно не велича 
човека и какав је успостављен у времену у којем живимо и побуна 
против његовог додатног урушавања предворје су за неке нове, 
будуће хероје.

5. Како изгледа један Ваш дан ван Народне 
скупштине?
Исто као и они дани кад сам на послу у Народној скупштини. 
Организовано, планирано, смислено, корисно, испуњено. 
Никад не трошим време без смисла и садржаја. Време је једино 
богатство које не можемо поново стећи кад га једном изгубимо.

6. Шта се мења кад неко постане народни 
посланик?
У мом случају то нису неке велике и значајне промене. Мислим 
да то зависи од професије из које долазе народни посланици. 
Ја долазим из новинарства, више од двадесет  година била 
сам новинар, скупштински извештач и уредник у РТС-у. Тај 
посао као и посао народног посланика подразумева служење 
интересима јавности, грађанима на првом месту. Од новинара  
грађани очекују да их квалитетно и професионално информише, 
од представника законодавне или извршне власти очекују 
више – напредак друштва и лични просперитет, и квалитетнији 
живот као резултат политике за коју су нам дали мандат и који 
смо дужни да им омогућимо. Одговорност и посвећеност је 
заједнички именитељ и у новинарству и у посланичком раду, и у 
том смислу за мене мандат народног посланика није нека велика 
промена у животу и раду.

7. Имате ли неки мото/девизу које се држите?
Имам: „Где има воље, има и начина.“  


