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TЕМА БРОЈА 
Недеља парламентаризма – Имате реч

ПРЕДСТАВЉАМО: Војислав Вујић

број 21
07/08/09/10/11/2015

Цртеж Мие Милић,
8 година, са изложбе
„Шта за мене значи
парламент?“, која је

организована у оквиру
обележавања Недеље

парламентаризма, 3Д Ликовни
студио Дечијег културног

центра Београд
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Пред вама је нови број информативног билтена 
„Кворум“, који доноси  најважније информације о 

раду Парламента, о усвојеним законима, међународним 
активностима и сарадњи са грађанима у протеклих пет 
месеци, од јула до новембра.

Тема овог броја је „Недеља парламентаризма“, 
манифестација коју је Народна скупштина Републике 
Србије ове године први пут организовала у сарадњи с 
иницијативом Отворени парламент, уз подршку УСАИД и 
Британске амбасаде у Београду, као и УНДП и Швајцарске 
агенције за развој и сарадњу. „Недеља парламентаризма“ 
је организована кроз серију догађаја и активности 
о парламентарној демократији и учешћу грађана у 
демократским процесима, под слоганом „Имате реч“. 

На страницама „Кворума“ можете се детаљније 
информисати о уобичајеним скупштинским активностима 
из области законодавног рада и њене контролне функције. 
Одбори Народне скупштине одржали су неколико јавних 
слушања о темама из свог делокруга. Такође, Народна 
скупштина остварила је низ међународних активности. 
Скупштини се на Четвртој посебној седници у 2015. 
години, одржаној 15. јула, обратио председник Европског 
парламента, Његова екселенција господин Мартин Шулц.

У октобру је обележена Дечја недеља, а Парламент је 
традиционално учествовао у манифестацији „Креда црта 
маштом“.

У Дому Народне скупштине званично су уручени 
енергетски пасоши за зграду Парламента, Владе Републике 
Србије и Палату Србија.

Поводом обележавања државног празника Дана примирја у 
Првом светском рату, у Дому Народне скупштине отворена 
је изложба фотографија „Српско војничко гробље у Алжиру - 
Дели Ибрахим“, аутора Стевана Лабудовића.

Срдачно и до наредног читања, 

Заменик генералног секретара 
Бранко Маринковић

Уводна реч

Заменик генералног секретара Бранко Маринковић

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“.

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

Недеља парламентаризма – Имате реч организована 
је, први пут у Србији, од 19. до 25. октобра 2015. 

године у сарадњи Народне скупштине Републике 
Србије и иницијативе Отворени парламент.

Недеља парламентаризма представља серију 
различитих догађаја који за циљ имају боље 
повезивање грађана Србије и Народне скупштине, 
те упознавање с њеним радом. Намера је да се 
тако отвори простор за дебату о учешћу грађана 
у демократским процесима, значају отворености 
парламента као институције, као и различитим 
начинима комуникације грађана и њихових директно 
изабраних представника.

Концепт Недеље парламентаризма развијен је по 
угледу на Parliament Wеек, који је 2011. године 
покренуо Парламент Велике Британије. Недеља 
парламентаризма окупила је партнерске организације 
које су одржавањем једног или више догађаја 
допринеле, између осталог, покретању дебате о 
неким од важних питања, промовисању отворености 
у раду парламента, као и отварању нових канала за 
комуникацију између грађана и парламента.

У Недељи парламентаризма учествовало је 37 
партнера –организације цивилног друштва, 
факултети, студентска и удружења младих, 
гимназије,установе културе, ђачки парламенти, као и 
локалне самоуправе.

Током  Недеље парламентаризма одржано је 66 
догађаја у 12 градова и општина широм Србије: 
Београду, Нишу, Бечеју, Зрењанину, Шапцу, Бору, 
Лозници, Трстенику, Ваљеву, Новом Саду, Петровцу 
на Млави, Кикинди.

Недељу парламентаризма свечано је отворила 
председница Народне скупштине Републике 
Србије Маја Гојковић, уз присуство медија и 
званица. „Имајући у виду да је парламент централна 
институција сваког демократског система и место 
на којем се види непосредно изражена воља грађана, 
он мора да буде снажан и ефикасан, али и отворен и 
транспарентан, што наш парламент и јесте. У свом 
раду само такав улива поверење грађанима“, навела 
је председница Народне скупштине и изразила 
задовољство што у Дому Народне скупштине има 
прилику да отвори Недељу парламентаризма. На 
отварању су говорили и амбасадор Велике Британије 

Дечији  дан у оквиру Недеље парламентаризма позоришни скеч „Народни посланик“, Бранислав Нушић, у извођењу Драмске секције ДКЦ Београд 

Фото: Драган Кујунџић
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Денис Киф, као и Aза елАбд, директорка Мисије 
Америчке агенције за међународни развој (УСАИД) 
у Србији  и Вукосава Црњански, директорка Центра 
за истраживање, транспарентност и одговорност 
(ЦРТА).

У сарадњи са иницијативом Отворени парламент 
Народна скупштина је организовала 17 догађаја и 
активности – изложбе, радионице за најмлађе, посете 
парламенту, уличне акције, трибине са народним 
посланицима и симулације седнице Народне 
скупштине.

Народна скупштина је у сарадњи са иницијативом 
Отворени парламент организовала симулације 
седнице, трибине са народним посланицима и 
уличне акције у Зрењанину, Петровцу на Млави 
и Шапцу. Грађани су имали прилику да у оквиру 
трибина разговарају о улози народних посланика, 
парламентаризму и демократији са народним 
посланицима  Мирком Крлићем, Оленом Папугом, 
Елвиром Ковач, Милетићем Михајловићем, 
Слободаном Перићеми Душаном Петровићем.

Симулација седнице која је организована у сарадњи 
Народне скупштине и Центра за истраживање, 
транспарентност и одговорност (ЦРТА) са 
Скупштином града Београда одржана је у градској 
скупштини. Младим Београђанима учесницима 
симулације обратили су се проф. др Владимир 
Маринковић, потпредседник Народне скупштине, 
Зоран Бабић, председник Посланичке групе Српска 
напредна странка, Андреа Радуловић, заменица 
председника Скупштине града Београда и градски 
менаџер Горан Весић.

У оквиру Недеље парламентаризма организован је 
Дечји дан, који је отворио потпредседник Народне 
скупштине проф. др Владимир Маринковић, током 
којег су најмлађи имали прилику да погледају 
позоришни скеч из комедије „Народни посланик“ 
Бранислава Нушића у извођењу Драмске секције 
Дечјег културног центра и разгледају изложбу 
„Шта за мене значи парламент?“ коју је припремио 
Ликовни студио ДКЦ. Парламент су посетили 
основци I–IV разреда у организацији „Јерининог 

града“ из Трстеника у пратњи народне посланице 
Милене Турк и том приликом обишли су Дом 
Народне скупштине, разговарали са народном 
посланицом у Малој сали и учествовали у радионици 
„Мала скупштина“.

Одржан је састанак Парламентарне групе за 
отворени парламент, на ком су чланови неформалних 
парламентарних група у Народној скупштини 
имали прилику да се састану с представницима 
организација цивилног друштва у циљу унапређења 
сарадње цивилног сектора и Народне скупштине. 
Председавајући проф. др Владимир Маринковић, 
који је и председник Економског кокуса, говорио 
је и о надлежностима и резултатима које је досада 
остварила та парламентарна група. Са структуром, 
радом и надлежностима Зелене парламентарне 
групе присутне је упознао мр Дејан Раденковић, 
истакавши да је то прва неформална посланичка 
група, која је формирана у Народној скупштини још 
2009. године. У име Женске парламентарне мреже 
присутнима се обратила Гордана Чомић, наводећи 
да је непосредни повод за оснивање Мреже била 
одлука претходног сазива Скупштине да 30 процената 
посланичких места припадне женској популацији. 
У име националног огранка Глобалне мреже 
парламентараца за борбу против корупције (ГОПАК) 
говорила је Дубравка Филиповски, која је нагласила да 
је ГОПАК друга неформална мрежа која је формирана 
у српском парламенту. Рад, надлежности и структуру 
Парламентарног форума за енергетску политику 
Србије представила је др Александра Томић, која је 
навела да је Форум формиран 29. јуна 2015. године 
и у првом моменту је обухватао 14, а данас броји 21 
члана из више политичких странака. У дискусији су 
учествовали и народни посланици Душица Стојковић, 

Милан Петрић, Иван Карић и Аида Ћоровић.

Парламентарна група за отворени парламент 
одржала је састанак са младима из четири студентске 
организације, а учешће су узели проф. др Владимир 
Маринковић, председавајући Парламентарне групе 
за отворени парламент, и народни посланици Аида 
Ћоровић, Милан Петрић, Александар Сенић, Мира 

Недеља парламентаризма – Имате реч

Симулација седнице НС реализована у сарадњи са 

Скупштином Града Београда

Трибина у Зрењанину
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Петровић, Војислав Вујић, Анамарија Вичек, Гордана 
Чомић, Зоран Живковић и Љиљана Косорић.

У оквиру седмодневне манифестације Недеља 
парламентаризма народни посланици проф. др 
Драгољуб Мићуновић и Наташа Вучковић били 
су домаћини дебате Парламент некад и сад, коју 
су у згради Народне скупштинеорганизовале 
Фондација Центра за демократију и Фондација за 
развој парламента. Дебата је окупила како садашње 
народне посланике, тако и оне из ранијих сазива 
вишестраначке Народне скупштине од 1991. године 
до данас. Народни посланици Иван Бауер и Весна 
Марјановић, као и колеге из претходних сазива Донка 
Бановић, Љиљана Лучић, Милан Станимировић, 
Слободан Вучковић, Срђан Миковић, Сузана 
Грубјешић и проф. Велимир Симоновић разменили 
су мишљења о развоју парламентаризма од првог 
вишестраначког сазива до данас.

Неформална Зелена посланичка група одржала је у 
Народној скупштини састанак са представницима 
цивилног сектора који делују у области заштите и 
унапређења животне средине. У складу са читавом 
идејом манифестације Недеља парламентаризма, 
директан контакт народних посланика са грађанима, 
концепт састанка осмишљен је по моделу кратких 
петоминутних састанака. Уз звук старинског звонца, 
народни посланици и представници цивилног 
друштва одржавали су индивидуалне кратке сусрете, 
који су се након пет минута и новог звука звонца 
завршавали, и у исто време започињали нове 
састанке са промењеним народним посланицима 
и саговорницима из цивилног сектора. Чланови 
Зелене посланичке групе Крстимир Пантић, Мирјана 
Ђоковић, Љиљана Косорић, Велинка Тошић, Јездимир 
Вучетић, Катарина Ракић, Јован Марковић, Невена 
Стојановић, Нада Лазић, Иван Карић и проф. др Јанко 
Веселиновић били су домаћини представницима 
организација Србијански Власи, Грађанска читаоница 
Европа, Асоцијације за развој ппштине Бор, 
Удружења грађана Крушевачки еколошки центар, РЕС 
Фондације, Еко центра, Новосадске бициклистичке 
иницијативе, Улице за бициклисте и САН ЕКО.

Учешће народних посланика и посланица у догађајима 
у оквиру Недеље парламентаризма значајно је утицало 

на успех једне овакве иницијативе, која за циљ 
има успостављање директне комуникације између 
народних посланика и грађана. Током недељу дана 
народни посланици су имали прилику и да учествују 
на различитим догађајима које су организовали 
партнери.

На догађајима у оквиру Недеље парламентаризма 
директно је учествовао, поред грађана и народних 
посланика, и значајан број јавних функционера, 
попут локалних одборника, бивших градоначелника, 
представника независних државних органа, али и 
велики број представника цивилног друштва. 

Веома је значајно да је у оквиру прве Недеље 
парламентаризма велики број младих директно 
учествовао у различитим активностима. Више од 
100 ученика основне школе, 700 ученика средњих 
школа и преко 500 студената директно је учествовало 
у едукативним радионицама и активностима током 
Недеље парламентаризма.

Преко 3.500 грађана учествовало је у Недељи 
парламентаризма кроз различите догађаје, а током 
њеног одржавања Народну скупштину посетило је 
1.000 грађана.

Отворен је Facebook профил Недеља парламента-
ризма, који је окупио заједницу од скоро 1.000 фанова. 
Профил Недеље парламентаризма био је активан и на 
Twitter-у, #imaterec, са бројем пратилаца 143.

„Недеља парламентаризма“ организована је први пут у 
Србији, у сарадњи Народне скупштине и иницијативе 
Отворени парламент, а уз подршку амбасаде Велике 
Британије у Београду, УСАИД и УНДП.

Недеља парламентаризма – Имате реч

Симулација седнице Народне скупштине у Петровцу на Млави



6

скупштина 
од јула до 
новембра

Активности Народне скупштине 
у периоду  јул–новембар 2015. године

ДОНЕТИ ЗАКОНИ

Народна скупштина је у периоду јул–новембар 2015. 
године донела укупно 64 закона.

Током ванредних заседања у периоду јул–новембар 
2015. године Народна скупштина донела је: Закон 
о изменама и допунама Закона о порезу на додату 
вредност; Закон о изменама и допунама Закона о 
републичким административним таксама; Закон 
о изменама и допунама Закона о хипотеци; Закон 
о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 
1764 (2012) између Банке за развој Савета Европе 
и Републике Србије; Закон о посебним условима 
продаје одређених непокретности у својини 
Републике Србије; Закон о обављању плаћања 
правних лица, предузетника и физичких лица која не 
обављају делатност; Закон о изменама и допунама 
Закона о јавним набавкама; Закон о изменама и 
допунама Закона о јавном дугу; Закон о изменама 
и допуни Закона о роковима измирења новчаних 
обавеза у комерцијалним трансакцијама; Закон 
о потврђивању Уговора о изменама и допунама 
Финансијског уговора између Републике Србије 
и Европске инвестиционе банке за Пројекат 
Клинички центри/А; Закон о потврђивању Уговора о 
изменама и допунама Финансијског уговора између 
Републике Србије и Европске инвестиционе банке 
за Пројекат Клинички центри/Б; Закон о начину 
одређивања максималног броја запослених у јавном 
сектору; Закон о Регистру запослених, изабраних, 
именованих, постављених и ангажованих лица код 

корисника јавних средстава; Закон о превозу терета 
у друмском саобраћају; Закон о превозу путника у 
друмском саобраћају; Закон о уџбеницима; Закон 
о изменама Закона о високом образовању; Закон о 
измени Закона о основама система образовања и 
васпитања; Закон о изменама и допунама Закона о 
хипотеци; Закон о потврђивању Споразума између 
држава чланица Северноатлантског уговора и осталих 
држава учесница у Партнерству за мир о статусу 
њихових снага, са додатним протоколом Споразума 
између држава чланица Северноатлантског уговора 
и осталих држава учесница у Партнерству за мир 
о статусу њихових снага и наредним додатним 
протоколом Споразума између држава чланица 
Северноатлантског уговора и осталих држава 
учесница у Партнерству за мир о статусу њихових 
снага;Закон о претварању права коришћења у право 
својине на грађевинском земљишту уз накнаду; Закон 
о измени закона о отклањању последица поплава у 
Републици Србији; Закон о изменaма и допунама 
Закона о полицији;Закон о истраживању несрећа 
у ваздушном, железничком и водном саобраћају; 
Закон о изменама Закона о облигационим и основама 
својинско-правних односа у ваздушном саобраћају; 
Закон о потврђивању Споразума о ваздушном 
саобраћају између Владе Републике Србије и Владе 
Сједињених Америчких Држава; Закон о потврђивању 
Уговора између Републике Србије и Републике Турске 
о изручењу; Закон о потврђивању Уговора између 
Републике Србије и Републике Турске о узајамној 
правној помоћи у кривичним стварима; Закон о 
потврђивању Уговора између Републике Србије 
и Републике Турске о узајамној правној помоћи у 
грађанским и трговачким стварима; Одлуку о избору 
Републичког јавног тужиоца;Одлуку о разрешењу 
члана Здравственог савета Србије; Одлуку о избору 
чланова Здравственог савета Србије; Одлуке о избору 
судије који се први пут бира на судијску функцију; 
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Одлуку о измени Одлуке о избору чланова и заменика 
чланова одбора Народне скупштине Републике Србије 
и Листу кандидата за избор једног члана Савета 
Регулаторног тела за електронске медије, на период 
од пет година.

На првој седници Другог редовног заседања 
Народне скупштине Републике Србије у 2015. 
години Народна скупштина је донела: Закон о 
изменама и допунама Закона о туризму; Закон 
о потврђивању амандмана на Статут Светске 
туристичке организације A/RES/422(XIV), A/
RES/511(XVI) и A/RES/512(XVI); Закон о потврђивању 
Споразума између Владе Републике Србије и Владе 
Републике Македоније о сарадњи у области туризма; 
Закон о потврђивању Споразума о економској 
сарадњи између Владе Републике Србије и Владе 
Републике Македоније; Закон о потврђивању 
Протокола о изменама и допунама Споразума о 
слободној трговини између држава ЕФТА и Републике 
Србије; Закон о националним парковима; Закон о 
потврђивању Протокола о спречавању загађења вода 
проузрокованог пловидбом уз Оквирни споразум 
о сливу реке Саве; Закон о потврђивању Споразума 
између Владе Републике Србије и Владе Краљевине 
Мароко о сарадњи у области ветерине; Закон о 
потврђивању Споразума између Владе Мађарске и 
Владе Републике Србије о правовременој размени 
информација у случају радиолошке опасности; Одлуку 
о престанку функције председнику Комисије за 
хартије од вредности; Одлуку о изменама Одлуке о 
избору чланова и заменика чланова одбора Народне 
скупштине Републике Србије; Одлуку о изменама 
Одлуке о утврђивању састава Парламентарног 
одбора за стабилизацију и придруживање и Одлуку 
о избору председника и члана Комисије за хартије од 
вредности.

На другој седници Другог редовног заседања 
Народне скупштине Републике Србије у 2015. 
години Народна скупштина је донела: Закон о 
изменама и допунама Закона о железници; Закон 
о изменама и допунама Закона о безбедности и 
интероперабилности железнице; Закон о потврђивању 
Споразума о међународном комбинованом 
транспорту између Владе Републике Србије и Владе 
Словачке Републике; Закон о потврђивању Споразума 
између Владе Републике Србије и Владе Мађарске 
о друмском превозу путника и ствари; Закон о 
потврђивању Споразума између Владе Републике 
Србије и Владе Републике Тунис о друмском превозу 
путника и ствари; Закон о изменама и допунама 
Закона о безбедности и здрављу на раду; Закон о 
условима за упућивање запослених на привремени 
рад у иностранство и њиховој заштити; Закон о 
потврђивању Конвенције о надлежности, меродавном 
праву, признању и извршењу одлука и сарадњи у 
материји родитељске одговорности и мера за заштиту 
деце; Одлуку о престанку функције председнику 
Привредног суда у Чачку, Одлуку о избору судија 

који се први пут бирају на судијску функцију; Збирну 
листу кандидата за избор прве половине чланова 
Националног просветног савета на период од шест 
година, који је поднео Одбор за образовање, науку, 
технолошки развој и информатичко друштво; Одлуку 
о разрешењу члана Националног савета за високо 
образовање и Аутентично тумачење одредаба чл. 
27, 28, 40. и 71. Закона о порезу на добит предузећа 
(„Службени гласник РС“, бр. 25/01, 80/02, 80/02-др.
закон, 43/03, 84/04 и 18/10) и члана 41. став 3. Закона 
о пореском поступку и пореској администрацији 
(„Службени гласник РС“, бр. 80/02, 84/02-исправка, 
23/03-исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-др. закон, 
62/06-др. закон и 61/07), који је поднео Одбор за 
уставна питања и законодавство.

На трећој седници Другог редовног заседања 
Народне скупштине Републике Србије у 2015. 
години Народна скупштина је донела:Закон о 
улагањима; Закон о изменама и допунама Закона о 
Агенцији за лиценцирање стечајних управника; Закон 
о споразумном финансијском реструктурирању; 
Закон о потврђивању Споразума између Владе 
Републике Србије и Владе Чешке Републике о 
развојној сарадњи; Закон о изменама и допунама 
Закона о шумама; Одлуку о изменама Одлуке о 
избору чланова и заменика чланова одбора Народне 
скупштине Републике Србије и Одлуку о престанку 
функције члана Високог савета судства из реда 
професора правног факултета.

На четвртој седници Другог редовног заседања 
Народне скупштине Републике Србије у 2015. 
години Народна скупштина је донела:Закон о јаким 
алкохолним пићима; Закон о потврђивању Протокола 
о управљању наносом уз Оквирни споразум о сливу 
реке Саве;Одлуку о избору судија који се први 
пут бирају на судијску функцију;Одлуку о избору 
председника судова;Одлуку о изменама Одлуке о 
утврђивању састава сталних делегација Народне 
скупштине Републике Србије у међународним 
парламентарним институцијама;Одлуку о избору 
члана Високог савета судства и Одлуку о избору члана 
Државног већа тужилаца.

На петој седници Другог редовног заседања 
Народне скупштине Републике Србије у 2015. 
години Народна скупштина је донела: Закон о 
допуни Закона о буџету Републике Србије за 2015. 
годину; Закон о потврђивању Уговора између Владе 
Републике Србије и Владе Републике Казахстан о 
избегавању двоструког опорезивања и спречавању 
пореске евазије у односу на порезе на доходак и 
на имовину; Закон о потврђивању Уговора између 
Републике Србије и Краљевине Норвешке о 
избегавању двоструког опорезивања и спречавању 
пореске евазије у односу на порезе на доходак; 
Одлуку о измени Одлуке о избору чланова и заменика 
чланова одбора Народне скупштине Републике 
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Србије; Одлуку о давању сагласности на Правилник о 
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места 
у Стручној служби Заштитника грађана и Одлуку о 
изменама Одлуке о разрешењу и именовању чланова 
и заменика чланова Републичке изборне комисије.

На шестој седници Другог редовног заседања 
Народне скупштине Републике Србије у 2015. 
години Народна скупштина је донела: Закон о 
озакоњењу објеката; Закон о изменама и допунама 
Закона о државном премеру и катастру; Закон 
о пријављивању и евидентирању закупаца на 
неодређено време у становима у својини грађана, 
задужбина и фондација; Закон о трговачком 
бродарству; Закон о радном времену посаде 
возила у друмском превозу и тахографима; Закон о 
потврђивању Споразума између Владе Републике 
Србије и Савета министара, Босне и Херцеговине о 
изградњи међудржавног моста преко реке Дрине са 
пратећим објектима на локацији Љубовија–Братунац; 
Закон о потврђивању Протокола о изменама и 
допунама Споразума о ваздушном саобраћају између 
Савезне Владе Савезне Републике Југославије и 
Швајцарског Федералног Савета; Закон о изменама и 
допунама Закона о здравственој заштити и Одлуку о 
избору члана Савета гувернера Народне банке Србије.

•••

ПОСЕБНА СЕДНИЦА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

Народној скупштини се на Четвртој посебној 
седници у 2015. години, која је одржана 15. јула 2015. 
године, обратио председник Европског парламента 
Његова екселенција господин Мартин Шулц.

Стенографске белешке са одржане седнице можете 
прочитати на интернет страници Народне 
скупштине: http://www.parlament.rs/%C4%8Cetvrta_
posebna_sednica_Narodne_skup%C5%A1tine_
Republike_Srbije_u_2015._godini.26422.941.html

•••

ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА 
Народни посланици су, у складу са чланом 205. 
став 3. Пословника Народне скупштине, 2. јула 
2015. године, постављали питања члановима Владе 
Републике Србије. Посланичка питања постављали су 
народни посланици: Зоран Живковић, Риза Халими, 
Ненад Чанак, Мирко Чикириз, Балинт Пастор и 
Мирослав Маркићевић, а на  постављена питања 
народних посланика одговарали су: председник 
Владе Републике Србије Александар Вучић, први 
потпредседник Владе и министар спољних послова 
Ивица Дачић, потпредседник Владе и министар 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
профдрЗорана Михајловић, потпредседник Владе 
и министар трговине, туризма и телекомуникација 
Расим Љајић, потпредседник Владе и министар 

државне управе и локалне самоуправе др Кори 
Удовички, министар финансија др Душан Вујовић, 
министар правде Никола Селаковић, министар 
одбране Братислав Гашић, министар унутрашњих 
послова др Небојша Стефановић, министар 
пољопривреде, шумарства и водопривреде проф. др 
Снежана Богосављевић Бошковић, министар здравља 
Златибор Лончар, министар за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања Александар Вулин, 
министар омладине и спорта Вања Удовичић, министар 
културе и информисања Иван Тасовац, министар без 
портфеља задужен за европске интеграције Јадранка 
Јоксимовић и министар без портфеља задужен за 
ванредне ситуације Велимир Илић.

Такође, народни посланици су, у складу са чланом 
205. став 1. Пословника Народне скупштине, 
30. јула 2015. године, од 16.00 до 19.00 часова, 
постављали питања члановима Владе Републике 
Србије. Посланичка питања поставили су народни 
посланици: Зоран Живковић, Мирко Чикириз, 
Балинт Пастор, Ненад Чанак, Дубравка Филиповски, 
Драган Марковић, проф. др Владимир Маринковић, 
Александар Сенић, Борислав Ковачевић и Балша 
Божовић, а на постављена питања народних 
посланика одговарали су: први потпредседник 
Владе и министар спољних послова Ивица Дачић, 
потпредседник Владе и министар грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре проф.др Зорана 
Михајловић, потпредседник Владе и министар 
државне управе и локалне самоуправе др Кори 
Удовички, министар правде Никола Селаковић, 
министар одбране Братислав Гашић, министар 
пољопривреде, шумарства и водопривреде проф. др 
Снежана Богосављевић Бошковић, министар просвете 
Срђан Вербић, министар финансија др Душан Вујовић, 
министар здравља др Златибор Лончар, министар 
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 
Александар Вулин, министар културе и информисања  
Иван Тасовац, министар без портфеља задужен 
за европске интеграције Јадранка Јоксимовић 
и министар без портфеља задужен за ванредне 
ситуације Велимир Илић.

Скупштина од Скупштина од јула до новембра 

Посланичка питања

http://www.parlament.rs/%C4%8Cetvrta_posebna_sednica_Narodne_skup%C5%A1tine_Republike_Srbije_u_2015._godini.26422.941.html
http://www.parlament.rs/%C4%8Cetvrta_posebna_sednica_Narodne_skup%C5%A1tine_Republike_Srbije_u_2015._godini.26422.941.html
http://www.parlament.rs/%C4%8Cetvrta_posebna_sednica_Narodne_skup%C5%A1tine_Republike_Srbije_u_2015._godini.26422.941.html
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НОВИ ПОСЛАНИК У КЛУПАМА НАРОДНЕ 
СКУПШТИНЕ

У периоду од јула до новембра 2015. године на 
функцију народног посланика оставку је поднела 
народна посланица Снежана Маловић, изабрана 
са Изборне листе Борис Тадић – Нова демократска 
странка – Зелени, ЛСВ – Ненад Чанак, Заједно за 
Србију, ВМДК, Заједно за Војводину, Демократска 
левица Рома. С исте изборне листе мандат је 22. 
октобра 2015. године потврђен народном посланику 
Мирославу Маринковићу, доктору ветеринарске 
медицине.

•••

ПРЕДСТАВЉЕН РАД ПАРЛАМЕНТАРНЕ ГРУПЕ ЗА 
ОТВОРЕНИ ПАРЛАМЕНТ

Током септембра у Народној скупштини 
представљена је Парламентарна група за отворени 
парламент, која окупља народне посланике позиције 
и опозиције с циљем отварања Народне скупштине 
ка јавности и поспешивања њене представничке 
функције ради боље и квалитетније комуникације 
са грађанима. Групи председава потпредседник 
Народне скупштине проф. др Владимир Маринковић, 
а партнери групе су Центар за истраживање, 
транспарентност и одговорност (ЦРТА), Отворени 
парламент и Мисија ОЕБС у Србији.

•••

ОТВОРЕНА КАНЦЕЛАРИЈА ЗА БУЏЕТ У 
НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ

Потпредседник Народне скупштине и председник 
Одбора за финансије, републички буџет и контролу 
трошења јавних средстава Верољуб Арсић и извршни 
директор Вестминстерске фондације за демократију 
Ентони Смит отворили су 13. новембра Канцеларију 
за буџет у Народној скупштини. Отварање 
Канцеларије за буџет резултат је дугогодишње 
сарадње Народне скупштине и Вестминстерске 
фондације за демократију у области надзора над 
јавним финансијама и контроле трошења средстава 
из буџета Републике Србије и део је новог пројекта 
–„Јачање капацитета и ресурса Народне скупштине 
за унапређење ефикасног парламентарног надзора 
над трошењем буџетских средстава“ договореног 
Меморандумом о сарадњи између Вестминстерске 
фондације за демократију и Народне скупштине, који 
је потписан у септембру. Отварањем Канцеларије 
наш парламент је постао први парламент у региону 
Југоисточне Европе и шире који је увео напредне 
интерне механизме за финансијске анализе који 
треба да помогну народним посланицима како у 
процесу буџетирања, тако и у процесу извештавања 
о реализацији буџета. Рад Канцеларије на самом 
почетку биће усмерен на пружање подршке 
првенствено Одбору за финансије, републички буџет 
и контролу трошења јавних средстава у вршењу 

парламентарног финансијског надзора над Владом, 
а касније и другим парламентарним одборима у 
складу са њиховим потребама.Народна скупштина 
има велика очекивања од ове канцеларије јер она 
треба да обезбеди помоћ и подршку народним 
посланицима како у процесу буџетирања у смислу 
израде експертиза, анализа и кратких студија у 
разним областима као што су: здравство, економски 
раст, социјално осигурање, порези, енергетика, 
животна средина, национална безбедност, 
образовање и др., тако и у процесу извештавања о 
реализацији буџета: израда финансијских анализа, 
пружање информација и подршке народним 
посланицима у вези са детаљним буџетским и 
финансијским питањима везаним за републички 
буџет и финансијским импликацијама закона који 
треба да буду усвојени или који су већ усвојени. 
Пре почетка рада Канцеларије, Вестминстерска 
фондација спровела је конкурс за пријем четири 
истраживача који ће радити у Канцеларији. Ови 
истраживачи нису у радном односу у Народној 
скупштини, већ су у уговорном односу са 
Вестминстерском фондацијом и сва права и обавезе 
из радног односа остварују код ове фондације. У 
наредних неколико месеци они ће проћи обуку 
и програм менторства, након чега ће бити у 
потпуности обучени за рад. Крајњи исход овог 
пројекта, који се завршава 31. марта 2018. године, 
треба да буде оснивање посебне стручне службе у 
Народној скупштини која ће обезбеђивати анализе и 
пружати законодавну подршку за питања буџетског 
и финансијског надзора, као и савете, информације и 
сваку другу подршку.

АКТИВНОСТИ ОДБОРА

На седници Одбора за финансије, републички 
буџет и контролу трошења јавних средстава 
одржаној током јула представљен је Извештај о 
ревизији сврсисходности на тему: Располагање 
непокретностима у својини Републике Србије.
Извештај је представио председник Државне 
ревизорске институције  Радослав Сретеновић. Он 
је том приликом истакао да је током спроведене 
ревизије кључно питање било у којој мери је Србија 

Отварање канцеларије за буџет у Народној скупштини

Скупштина од јула до новембра 
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успоставила евиденцију непокретне имовине у 
државној својини, како се располаже том имовином 
и да ли се могу увећати приходи и примања од ње, а 
изложио је и кључне поруке, закључке и налазе ове 
ревизије. 

Такође, Одбор је размотрио оставку коју је на 
функцију председника Републичке комисије за 
заштиту права у поступцима јавних набавки поднео 
Саша Варинац и покренуо поступак за избор новог 
председника, као и два члана Републичке комисије.

Одбор је био надлежан и за предлагање кандидата за 
председника Комисије за хартије од вредности, члана 
Комисије за хартије од вредности и члана Савета 
гувернера Народне банке Србије.

•••

Чланови Одбора за рад, социјална питања, 
друштвену укљученост и смањење сиромаштва 
разматрали су на седници одржаној током јула 
положај тражилаца азила с аспекта њиховог 
социјалног збрињавања. Одбору се том приликом 
обратио представник Комесаријата за избеглице 
и миграције Иван Гергинов, који је присутнима 
представио рад Комесаријата и тренутну ситуацију 
на терену. Седници су присуствовали и представници 
УНХЦР и Министарства за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања. Одбор је и током 
октобра разматрао актуелно стањe у збрињавању 
тражилаца азила.

•••

Одбор за правосуђе, државну управу и локалну 
самоуправу је током јула усвојио Предлог закључка 
поводом разматрања Редовног годишњег извештаја 
Заштитника грађана за 2014. годину, Предлог 
закључка поводом разматрања Извештаја о раду 
Агенције за борбу против корупције за 2014. годину 
са Извештајем о спровођењу Националне стратегије 
за борбу против корупције у Републици Србији за 
период од 2013. до 2018. године и акционим планом 
за њено спровођење и Предлог закључка поводом 
разматрања Извештаја о спровођењу Закона о 
слободном приступу информацијама од јавног значаја 
и Закона о заштити података о личности за 2014. 
годину. И чланови Одбора за људска и мањинска 
права и равноправност полова утврдили су 
предлоге закључака поводом разматрања Редовног 
годишњег извештаја Повереника за заштиту 
равноправности за 2014. годину, Редовног годишњег 
извештаја Заштитника грађана за 2014. годину 
и Извештаја о спровођењу Закона о слободном 
приступу информацијама од јавног значаја и Закона о 
заштити података о личности за 2014. годину. 

•••

На седници одржаној 5. октобра чланови Одбора 
за здравље и породицу подржали су глобалну 
иницијативу за ефикасну борбу против туберкулозе 
– Барселонску декларацију. Политички представници 
различитих народа света донели су Одлуку о 
формирању нове глобалне парламентарне групе која 
ће се залагати за ефикаснију борбу против епидемије 
туберкулозе. Нова парламентарна група сарађиваће 
са званичним организацијама као што су Светска 
здравствена организација, UNITAID, Глобални фонд, 
партнерство за заустављање туберкулозе, Унија и 
UNAIDS, као и невладиним организацијама широм 
света.

•••

На седници одржаној 20. новембра чланови Одбора 
за административно-буџетска и мандатно-
имунитетска питања утврдили су Предлог 
скупштинског буџета за 2016. годину у укупном 
износу од 1.867.843.000 динара. Предвиђени буџет 
рестриктиван је као и буџет за 2015. годину, а 
сачињен је у складу са предложеним мерама штедње. 
Наведени износ обухвата активности народних 
посланика, запослених у Служби Народне скупштине 
и Републичке изборне комисије за 2016. годину.

•••

ЗАЈЕДНИЧКЕ СЕДНИЦЕ ОДБОРА НАРОДНЕ 
СКУПШТИНЕ

Одбор за одбрану и унутрашње послове и Одбор 
за контролу служби безбедности одржали 
су током новембра заједничку седницу на којој 
су представници Министарства унутрашњих 
послова, Безбедносно-информативне агенције, 
Војнобезбедносне агенције и Војнообавештајне 
агенције информисали чланове одбора о актуелној 
безбедносној ситуацији у Републици Србији. 
Закључено је да је стање безбедности у Републици 
Србији стабилно и поред актуелне избегличке кризе и 
напада у Паризу који се догодио 13. новембра. Такође 
је закључено да су предузете све адекватне додатне 
мере безбедности које обезбеђују висок степен 
сигурности грађана. Седница је била затворена за 
јавност.

Одбор за одбрану и унутрашње послове Народне 
скупштине и Одбор за безбједност Народне 
скупштине Републике Српске такође су током 
новембра одржали заједничку седницу, на којој су 
размотрили безбедносну ситуацију у Републици 
Србији и Републици Српској и говорили о 
законодавном оквиру и активностима одбора. То је 
била прилика и да одбори размене своја искуства о 
начину рада. 

•••

Скупштина од Скупштина од јула до новембра 
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СЕДНИЦЕ ОДБОРА ВАН СЕДИШТА НАРОДНЕ 
СКУПШТИНЕ

На седници одржаној 17. септембра чланови Одбора 
за финансије, републички буџет и контролу 
трошења јавних средстава упознали су се са радом 
и активностима Републичке комисије за заштиту права 
у поступцима јавних набавки у седишту Комисије. 
Чланови Одбора детаљно су упознати с методологијом 
рада Комисије, бројем предмета које Комисија има 
у раду и изазовима с којима се свакодневно сусреће. 
Такође, разговарало се и о новим законским одредбама 
које Комисија примењује у раду.

•••

8.10.2015. Седница ван седишта у Лесковцу 
– Одбор за пољопривреду, шумарство и 
водопривреду

Одбор за пољопривреду, шумарство и водопривреду 
одржао је 8. октобра седницу у Скупштини града 
Лесковца, на којој је преиспитана Информација 
о раду Министарства пољопривреде и заштите 
животне средине за периоде октобар–децембар 
2014. и јануар–март 2015. године, које су једногласно 
усвојене. Чланови Одбора су потом поновили 
раније постављана питања Министарству на 
која нису добили одговоре а која се односе на 
набавку вакцина против болести плавог језика, 
испитивање соја комараца који преносе ову болест, 
улагање у сточарску производњу, проблеме у 
спровођењу одредаба Правилника о подстицајима 
пољопривредницима, промоцији ИПАРД програма 
на локалу. Директан резултат заседања Одбора 
било је усвајање закључка којим Одбор препоручује 
Министарству и Влади да додатним мерама заштити 
повртаре, воћаре и сточаре, да подржи прераду што 
ближе месту производње, а посебно традиционалне 
технике производње и прераде, да усклади уредбе 
и правилнике о питању шумских плодова и биља 
са праксом, те да се еколошка такса укине на 
незаштићене врсте плодова, као и да се плаћа 
после откупа а не пре. Такође, Одбор је једногласно 
донео закључак који се односи на дозвољени ниво 
афлатоксина у млеку, препоручивши Министарству 
да гранична вредност буде 0,25 микрограма и да се у 
прелазном периоду снижава за 0,05 док не достигне 
вредност од 0,05 микрограма.

18-19.9.2015.  Седница ван седишта у Бачкој 
Тополи – Одбор за пољопривреду, шумарство и 
водопривреду

Одбор за пољопривреду, шумарство и водопривреду 
одржао је 18-19. септембра у Бачкој Тополи 
седницу на којој је размотрио Информацију о раду 
Министарства пољопривреде и заштите животне 
средине за период јул–септембар 2014, као и Нацрт 
правилника о малим произвођачима као субјектима 
у пословању храном животињског и биљног порекла 
и проблемима пољопривредних произвођача у вези 
са плаћањем доприноса за пензијско и инвалидско 
осигурање. На седници је указано на проблем малих 
произвођача који имају обавезу плаћања истог износа 
доприноса за ПИО као и велики произвођачи, због 
чега нагомилани дугови са великим каматама по 
овом основу узрокују принудне наплате и стављање 
хипотека на пољопривредно земљиште. У расправи су 
представљени конкретни примери пољопривредника 
у Бачкој Тополи, који су истицали проблеме 
недостављања решења по којима су пољопривредници 
постали ПИО обвезници, стања пореског дуга и 
обавезе плаћања доприноса за ПИО сваког власника 
земљишта изнад 0,5 хектара. Чланови Одбора указали 
су на нелогичности у прописима, на оптерећење 
особа преко 65 година старости дуговањима и изнели 
предлог да они који никада неће бити корисници 
пензија буду ослобођени плаћања доприноса. 
Такође, дате су сугестије да ПИО обвезници буду 
регистрована пољопривредна газдинства, а изнети 
су и предлози за регулисање здравствене заштите 
пољопривредника. Директан резултат заседања 
Одбора био је предлог Министарству да што пре 
усвоји правилник о малим произвођачима као 
субјектима у пословању храном животињског и 
биљног порекла, имајући у виду све користи које ће од 
њега имати произвођачи и држава.

2-4.09.2015. Седница ван седишта у Црној Гори – 
Одбор за европске интеграције

Одбор за европске интеграције је на позив Одбора 
за европске интеграције Скупштине Црне Горе 2-4. 
септембра организовао заједничку седницу одбора. 
На састанку се расправљало о актуелним питањима од 
значаја за процес европске интеграције обе земље, као 

Скупштина од јула до новембра 

Седница ван седишта у Бачкој Тополи – Одбор за пољопривреду, 

шумарство и водопривреду

Седница ван седишта у Лесковцу – Одбор за пољопривреду, 

шумарство и водопривреду
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и о узајамној помоћи и подршци на путу приступања 
Европској унији. Питања на дневном реду кретала су 
се од општих политичких питања до питања улагања 
у пољопривредну производњу и боље искоришћавање 
ИПА и ИПАРД фондова намењених руралном 
развоју. Директни резултати седнице ван седишта у 
Црној Гори су договори о успостављању сарадње и 
размене искустава у најтежим поглављима преговора о 
приступању ЕУ.

•••

Седнице ван седишта одбора Народне скупштине 
одржане су уз подршку Програма Уједињених нација 
за развој (УНДП) и Швајцарске агенције за развој и 
сарадњу (СДЦ), кроз пројекат „Јачање надзорне улоге и 
јавности у раду Народне скупштине Републике Србије“. 

ЈАВНА СЛУШАЊА

Одбор за одбрану и унутрашње послове одржао 
је током септембра у Народној скупштини јавно 
слушање на тему Сајбер безбедност у Републици 
Србији. Сајбер простор се доживљава као простор 
који обухвата интернет, телекомуникационе мреже, 
компјутерске системе и представља друштвени 
феномен који обухвата људе који на различите начине 
утичу на ове техничке системе, као и на огромне 
количине података који се у тој интеракцији генеришу. 
Том приликом говорило се о ризицима и опасностима 
који се јављају у сајбер комуникацијама, правном и 
институционалном оквиру за обезбеђивање сајбер 
безбедности у Србији, политикама и стратегијама 
од значаја за ову област, као и активности појединих 
државних органа.

Јавно слушање организовано је уз подршку Женевског 
центра за демократску контролу оружаних снага 
(DCAF).

•••

Одбор за образовање, науку, технолошки развој и 
информатичко друштво и Одбор за рад, социјална 
питања, друштвену укљученост и смањење 
сиромаштва организовали су током октобра јавно 
слушање на тему Национални оквир квалификација – 
повезивање образовања и тржишта рада у Србији. 
Том приликом истакнут је значај националног оквира 
квалификација који Србија још увек нема, појашњено 
је шта он подразумева, а представљена је и анализа 
истраживања о ставовима грађана у односу на 
образовање.

•••

Одбор за заштиту животне средине организовао 
је током новембра јавно слушање о Нацрту закона о 
изменама и допунама Закона о заштити животне 
средине и Нацрту закона о изменама и допунама 
Закона o упрaвљaњу oтпaдoм. Дискутовало се 
о буџетском зеленом фонду Републике Србије, 
прецизирању регулисања процедура о управљању 
опасним отпадом, искуствима и сарадњи 
Министарства са локалном самоуправом. Том 

приликом представљен је и нови приступ у раду 
Одбора на јавним слушањима, по ком би у наредном 
периоду нацрти закона били представљени Одбору, 
како би се у тој фази кроз дискусију народних 
посланика, представника министарства и стручне 
јавности заједничким предлозима побољшавали 
предлози закона и утицало на концепт будућих 
предлога. Одбор је одржао и јавно слушање о Нацрту 
закона о изменама и допунама Закона о заштити 
природе. 

•••

Одбор за људска и мањинска права и 
равноправност полова одржао је у сарадњи са 
Повереником за заштиту равноправности и УСАИД 
пројектом за реформу правосуђа и одговорну власт 
јавно слушање на тему Старење – године живота: 
од привилегије до дискриминације,које се бавило 
питањима најстаријег становништва у земљи. Јавном 
слушању присуствовала је и Бранкица Јанковић, 
повереница за заштиту равноправности Републике 
Србије и представник Црвеног крста Србије.

•••

ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ, КОНФЕРЕНЦИЈЕ И 
СТУДИЈСКЕ ПОСЕТЕ

Чланови Пододбора за разматрање извештаја 
о обављеним ревизијама Државне ревизорске 
институције имали су прилику да се током октобра, у 
организацији Одбора за финансије, републички буџет 
и контролу трошења јавних средстава, у сарадњи 
са УСАИД-овим Пројектом за реформу правосуђа 
и одговорну власт, упознају са презентацијом под 
називом „Изградња продуктивног односа између 
Парламента и Врховне ревизорске институције“. 
Том приликом говорило се о  искуствима САД 
и односу парламента и врховне ревизорске 
институције, као и о улози и значају ревизорске 
сврсисходности. 

Такође, током новембра чланови Пододбора 
упознали су се и са механизмима за остваривање 
надзорне функције и искуствима врховне ревизорске 
институције САД и Конгреса у тој области у 
презентацији под називом „Механизми за 

Скупштина од Скупштина од јула до новембра 

„Механизми за остваривање надзорне функције – организовање 

јавних слушања и праћење препорука датих у извештајима о ревизији 

сврсисходности“
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остваривање надзорне функције – организовање 
јавних слушања и праћење препорука датих у 
извештајима о ревизији сврсисходности“.

•••

Трећа национална конференција Женске 
парламентарне мреже, чија је тема била родно 
одговорно буџетирање, окупила је у Дому Народне 
скупштине народне посланице и одборнице из 35 
општина у Србији. Трећа национална конференција 
организована је у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у 
Србији. Том приликом организоване су три панел 
дискусије, а учеснице су у три радне групе разговарале 
на следеће теме: Родно одговорно буџетирање на 
локалном нивоу и улога локалних механизама за родну 
равноправност и женских одборничких мрежа; Родно 
одговорно буџетирање на републичком и покрајинском 
нивоу и Праћење извршења буџета са становишта 
родне равноправности и улога Женске парламентарне 
мреже Народне скупштине у том процесу.

•••

Народни посланици Одбора за контролу служби 
безбедности боравили су током новембра у 
Стокхолму, у Студијској посети шведским 
институцијама задуженим за надзор над службама 
безбедности. Студијску посету организовала је 
Мисија ОЕБС-а у Србији с циљем унапређења 
надзорних капацитета народних посланика и размене 
искустава. Народни посланици су током посете 
имали сусрете са Комисијом за заштиту интегритета 
и безбедности, Инспекторатом за обавештајне 
послове, Одбором за правосудна питања у Шведском 
парламенту и Парламентарним омбудсманом.

•••

Делегација Народне скупштине Републике Србије 
учествовала је на Регионалној парламентарној 
конференцији „Рад на јачању регионалне сарадње 
на Западном Балкану: достигнућа и очекивања“, 
која је одржана током новембра на Јахорини. На 
конференцији су учествовали парламентарци из 
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, 
Парламента Федерације Босне и Херцеговине, 
Народне скупштине Републике Српске, Скупштине 
Црне Горе, Парламента Македоније и Народне 
скупштине Републике Србије. У раду конференције 
учествовали су и представници извршне власти БиХ 
и Србије, као и представници невладиног сектора. 
Том приликом говорило се о потешкоћама које земље 
региона имају приликом европских интеграција, 
буџетским односно финансијским темама и 
повезивању земаља региона како би се размењивали 
примери добре праксе у овој области.

•••

ПРЕДСТАВЉЕН НАЦРТ ПРВЕ СТРАТЕГИЈЕ У 
ОБРАЗОВАЊУ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ СЕКСУАЛНОГ 
ЗЛОСТАВЉАЊА ДЕЦЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

На Европски дан против сексуалног насиља над 
децом, 18. новембра, представљен је у Дому Народне 

скупштине Нацрт прве националне стратегије у 
образовању за спречавање сексуалног злостављања 
деце у Републици Србији. Том приликом истакнуто је 
да је у септембру, у сврху израде Нацрта националне 
стратегије у области образовања за спречавање 
сексуалног злостављања деце у Републици Србији, 
реализована jавна расправа, на којој се дискутовало 
о Стратегији. Такође, истакнуто је да ће на основу ње 
бити израђен акциони план кроз чије активности је 
планирано да се дође до жељених резултата. Акценат 
је стављен на превентивне програме и мере. Скуп је 
реализован у организацији Женске парламентарне 
мреже, а у сарадњи са Инцест траума центром 
– Београд и Министарством просвете, науке и 
технолошког развоја.

ПОСЛАНИЦИ ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА У 
ПОСЕТИ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ

Председница Народне скупштине Републике Србије 
Маја Гојковић састала се са посланицима Европског 
парламента, члановима посланичке групе Зелени 
– Европска слободарска алијанса, који су боравили 
у посети Србији. Том приликом разговарало се о 
евроинтеграцијама Србије, напретку који је досада Србија 
остварила а који је препознат код Европске комисије и 
отварању првих преговарачких поглавља. Говорило се и о 
тренутним миграцијама и избегличкој кризи.

Скупштина од јула до новембра 

Представљен Нацрт прве стратегије у образовању за спречавање 

сексуалног злостављања деце у Републици Србији

Посланици Европског парламента у посети Народној скупштини
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МЕЂУНАРОДНА ПАРЛАМЕНТАРНА 
КОНФЕРЕНЦИЈА У ГРУЗИЈИ
Делегација Народне скупштине предвођена 
Владимиром Маринковићем, потпредседником 
Народне скупштине, у чијем су саставу још били 
и народне посланице Дубравка Филиповски и 
Сузана Шарац, учествовала је на међународној 
парламентарној конференцији која је одржана 
у Тбилисију, Грузија, 14. и 15. септембра 2015. 
Конференција је део Партнерства отворено 
управљање (Open Government Partnership), на којој је 
Народна скупштина представила свој рад на јавности 
у раду кроз увођење Портала за надзор над јавним 
финансијама, пренос седница Народне скупштине 
и њених радних тела уживо, одржавање седница 
одбора ван седишта и остале примере добре праксе 
по којима је Народна скупштина преузела примат 
међу парламентима у региону. Учешће делегације 
Народне скупштине на конференцији подржано је 
кроз пројекат „Јачање надзорне улоге и јавности у 
раду Народне скупштине“, који спроводе Народна 
скупштина и УНДП, уз подршку Швајцарске агенције 
за развој и сарадњу.

•••

ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О САРАДЊИ ДВА 
ПАРЛАМЕНТА
Председница Народне скупштине Републике 
Србије Маја Гојковић састала се током посете Куби 
с председником националне скупштине те земље 
Хуаном Естебаном Лазо Ернандезом, с којим је 
потписала споразум о јачању међупарламентарних 
веза. На тај начин потврђен је интерес за јачање 
сарадње, имајући у виду растући значај парламентана 
глобалном плану и жељу за интензивирањем односа 
кроз подстицање сарадње радних тела, група 
пријатељства и размену искустава у законодавном 
домену.

•••

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ 
ДИЈАБЕТЕСА
Одбор за здравље и породицу одржао је 10. новембра 
2015. године седницу поводом обележавања 
Светског дана борбе против дијабетеса. Седница 
је организована у сарадњи с Министарством 
здравља и Дијабетолошким савезом Србије, а на 
тему „Дијабетолошка здравствена заштита у 
Србији јуче, данас, сутра“. Том приликом истакнут 
је значај лечења дијабетеса, како се може побољшати 
здравље особа са дијабетесом, које су активности 
по тим питањима спроведене до сада и које се 
активности планирају у наредном периоду.Седници 
су присуствовали представници Министарства 
здравља, Републичке стручне комисије за превенцију 
и контролу шећерне болести, Дијабетолошког савеза 
Србије, Републичког фонда за здравствено осигурање, 
Сталне конференције градова и општина, удружења 
пацијената, као и представници фармацеутских 
компанија.

УРУЧЕНИ ЕНЕРГЕТСКИ ПАСОШИ
У Дому Народне скупштине званично су уручени 
енергетски пасоши за зграду Парламента, Владе 
Републике Србије и Палату Србија. Они представљају 
значајан документ на путу енергетске ефикасности, 
посебно узевши у обзир процес евроинтеграција 
који сам по себи намеће европске стандарде у 
уштеди електричне енергије. Пружање подршке 
институцијама у области енергетске ефикасности 
пружили су Немачка организација за техничку 
сарадњу (ГИЗ), Министарство грађевине, саобраћаја 
и инфраструктуре и Министарство рударства 
и енергетике. Значајну улогу у пројекту имао је 
Архитектонски факултет. Енергетске пасоше свечано 
је уручила председница Парламентарног форума за 
енергетску политику Србије проф. др Александра 
Томић. 

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ДЕТЕТА
Поводом Светског дана детета, 20. новембра, 
председница Народне скупштине Републике Србије 
и председник Одбора за права детета Маја Гојковић 
истакла је значај стварања законских предуслова 
за додатно унапређење права деце, примењујући 
европске стандарде и испуњавајући обавезе преузете 
потврђивањем Конвенције о правима детета. С тим у 
вези, посебну пажњу неопходно је посветити рањивим 
категоријама, деци улице, деци без родитељског 
старања и деци са сметњама у развоју.

Скупштина од Скупштина од јула до новембра 

Енергетски пасош



15ПРЕДСЕДНИЦА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 
НА ЧЕТВРТОЈ СВЕТСКОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ 
ПРЕДСЕДНИКА ПАРЛАМЕНАТА 

Председница Народне скупштине Маја Гојковић 
учествовала је на Четвртој светској конференцији 
председника парламената у Њујорку од 31. августа до 
2. септембра 2015. године. Тема Конференције била 
је Стављање демократије у службу мира и одрживог 
развоја: изградња света какав људи желе. У дебати je 
учествовало преко 170 председника и потпредседника 
парламената из 140 држава целог света, после чега је 
усвојена завршна декларација.

Поред председника Интерпарламентарне унијеСабера 
Чаудрија, уводна излагања на конференцијиималису 
игенерални секретар УНБан Кимун, председник 
Генералне скупштине УНСам К. Кутеса, и Форест 
Витакер, глумац и специјални изасланик Унеска за 
мир и помирење.

Маја Гојковић је у излагању указала на тешкоће 
с којима се суочавају државе данас и позвала на 
даље јачање парламентаризма, демократских 
институција и основних функција парламената у циљу 
постизања стабилности и заштите слобода и права 
грађана. Учеснике је упознала с напретком у развоју 
демократског друштва у Србији и доприносом Народне 
скупштине изградњи дијалога и поверења у региону. 

Председница Гојковић представила је активности РС у 
усвајању глобалне развојне агенде „После 2015. године“ 
и допринос дефинисању циљева одрживог развоја, 
као и активности НСРС у надгледању тог процеса. 
На крају, указала је на значај промовисања дијалога, 
процеса интеграције, јачања поверења и сарадње за 
очување мира и одрживог развоја, у чему парламенти 
имају прворазредни значај.

Током заседања председница Гојковић имала је бројне 
билатералне сусрете и контакте с председницима 
парламената Нигерије, Анголе, Албаније Алжира, 
Кувајта, Белорусије, Азербејџана, Сејшела, Италије, 
Малте, Словеније и БиХ, као и са званичницима 
међународних организација. 

Међународна 
сарадња и ЕУ 
интеграције 

Четврта светска конференција председника парламената

Председница Народне скупштине на Четвртој светској конференцији 

председника парламената
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АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ ОБРАТИО СЕ 
ПОСЛАНИЦИМА ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ 
САВЕТА ЕВРОПЕ 

Председник Владе Републике Србије Александар 
Вучић обратио се посланицима на јесењем заседању 
Парламентарне скупштине Савета Европе у Стразбуру 
1. октобра 2015. године. Том приликом указао је 
на тежњу Србије за чланством у Европској унијии 
њену посвећеност европском путу. Посебну пажњу 
у излагању посветио је питању проласка миграната 
кроз Србију, уз осврт на целокупну ситуацију у 
Европи у погледу мигрантске кризе. „Мислим да смо 
реаговали европски и да смо показали добро, хумано, 
европско лице избеглицама и мигрантима“, истакао 
је Вучић.Што се тиче сарадње у региону, премијер 
је оценио да су пред државама бројни изазови и да 
Србијапредставља стуб стабилности и регионалног 
развоја, чему сведоче напори да се успоставе што 

бољи односи с Приштином кроз бриселски дијалог, 
Босном и Херцеговином, Албанијом и Хрватском.
Вучић је упознао посланике са смањењем буџетског 
дефицита Србије и пројекцијама раста бруто 
домаћег производа. На крају излагања указао је на 
то да у Србији нема толеранције према корупцији и 
криминалу, те истакао како очекује даљи напредак 
у реформи правосуђа као и да се активно ради на 
унапређењу сарадње с невладиним сектором и 
независним регулаторним институцијама, где очекује 
даљу подршку Савета Европе.

Током јесењег заседања одржан је и избор за 
генералног секретара Парламентарне скупштине. 
На ту функцију поново је изабран Војћех Савицки, 
досадашњи генерални секретар. Противкандидат из 
Републике Србије, Светислава Булајић, остварила је 
одличан резултат са 108 добијених гласова, наспрам 
140 гласова посланика који су подржали Савицког. 

Међународна сарадња и ЕУ интеграције 

Обраћање премијера Александра Вучића посланицима Парламентарне скупштине Савета Европе
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ДОБРА САРАДЊА СА ОДБОРОМ ЗА ЕВРОПСКЕ 
ИНТЕГРАЦИЈЕ И РЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ 
ПАРЛАМЕНТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Делегација Одбора за европске интеграције Народне 
скупштине, на позив Бранислава Бореновића, 
председника Одбора за европске интеграције и 
регионалну сарадњу Народне скупштине Републике 
Српске, боравила је у посети Бањалуци 8–10. јула 
2015. године.Делегацију су чинили председник 
Одбора Александар Сенић и чланови Душица 
Стојковић, Љубиша Стојмировић и Бранко Ружић. 
Током посете, која је реализована уз подршку 
Вестминстерске фондације за демократију, делегација 
се састала с министром привреде у Влади Републике 
Српске Златаном Клокићем, председником 
Одбора за европске интеграције и регионалну 
сарадњу Народне скупштине Републике Српске 
Браниславом Бореновићем и члановима тог одбора, 
као и  с председником Одбора за привреду Народне 
скупштине Републике Српске Душаном Берићем. 
На састанку је истакнута подршка територијалној 
целовитости БиХ и поштовању Дејтонског споразума, 
према којем Република Српска и Република Србија 
имају права на специјалне везе. Истакнуто је да 
Србија жели најбоље могуће односе са БиХ, иако 
постоје отворена питања.  У разговорима је истакнуто 
да би европске интеграције региона Западног Балкана 
требало убрзати, те да је после уласка Хрватске у 
ЕУ Србија преузела улогу лидера региона у процесу 
европских интеграција. Договорено је да се у 
наредном периоду интензивира сарадња два одбора. 

ДЕЛЕГАЦИЈА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ НА 
САСТАНЦИМА КОСАК-а у ЛУКСЕМБУРГУ

Делегација Одбора за европске интеграције 
учествовалаје 13. јула 2015. године на састанку 
председавајућих Конференције одбора за европске 
интеграције парламената земаља чланица Европске 
уније (COSAC/КОСАК), који се одржава у 
оквиру парламентарне димензије луксембуршког 
председавања Савету Европске уније. У делегацији 
су били председник Одбора Александар Сенић и 
Весна Марковић, члан. На састанку је било речи 
о приоритетима  луксембуршког председавања 
Европској унији, као и јачању политичког дијалога 
кроз увођење “зелене карте” и побољшање 
процедуре “разумног мишљења” (жута карта).Сенић 
је том приликом навео како је Србија свесна да 
питање проширења неће бити приоритетнотоком 
луксембуршког председавања, с обзиром на велики 
број важних питања која су у овом тренутку 
приоритети Европске уније. Као представник једне од 
земаља Западног Балкана изразио је наду да ће процес 
проширења бити настављен и да ће бити остварена 
европска перспектива земаља у региону. Истакао је 
да је Србија посвећена регионалној сарадњи, што се 
огледа кроз сарадњу са владама и парламентима у 
региону. Делегација Народне скупштине поновила 

је спремност Републике Србије да отвори прва 
преговарачка поглавља уз наду да ће то бити учињено 
до краја 2015. године.

На 54. пленарном састанку Конференције 
одбора за европске послове парламената држава 
чланица Европске уније (КОСАК), који је одржан 
у Луксембургу 30. новембра и 1. децембра у 
оквиру парламентарне димензије луксембуршког 
Председавања Савету Европске уније, учествовали 
су председник Одбора за европске интеграције 
Александар Сенић и чланице Одбора Душица 
Стојковић и Катарина Шушњар. Једна од главних тема 
конференције била је, као и на претходном састанку у 
јулу ове године, политика проширења Европске уније. 
Симон Морду, директор у Генералном директорату 
ЕК за суседску политику и проширење, истакао је 
да је Србија у претходној години остварила значајан 
напредак у економским реформама, владавини права 
и борби против корупције и дијалогу Београда и 
Приштине и најавио отварање поглавља 35. и 32. у 
децембру.

Председник Одбора за европске послове Парламента 
Немачке Гинтер Крихбаум поновио је да све земље 
Западног Балкана имају јасну перспективу чланства у 
Европској унији и пренео информацију да је Бундестаг 
дао зелено светло и препоруку за отварање првих 
поглавља са Србијом. Он је нагласио да је власништво 
над реформама на самој земљи кандидату као и у 
интересу грађана. Квалитет преговора далеко је 
важнији од броја отворених поглавља, и то не мора 
нужно бити мерило успеха. Што се Србије тиче, рекао 
је да ће извесно у децембру бити отворена поглавља 
32 и 35, а потом врло брзо, у првом кварталу следеће 
године, и поглавља 23 и 24. Крихбаум је нагласио да 
је у случају преговора са Србијом могуће да након 
отварања првих поглавља процеси и преговори 
иду брже, јер је доста времена прошло и Србија 
је у међувремену активно спроводила реформе и 
припремала и друга преговарачка поглавља. Он је 
нагласио да има велико поверење у Србију, њене 
институције и реформске процесе који су у току.

Међународна сарадња и ЕУ интеграције 

Делегација Народне скупштине на састанцима Косак-а у Луксембургу
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Током дводневног састанка чланови одбора 
за европске послове парламената 28 држава 
чланица Европске уније, Европског парламента, 
парламената држава кандидата за чланство у ЕУ, 
Европске комисије, специјалних гостијуЕвропске 
комисије, Савета ЕУ, Европске службе за спољне 
односе разговарали су о актуелној избегличкој 
кризи и европској агенди за миграције, заједничкој 
политици азила, борби против нерегуларних 
миграција и обезбеђивању спољних граница Европе, 
стратегији јединственог дигиталног тржишта за 
Европу, политици проширења, ако и недавном 
терористичком нападу у Паризу. У више наврата 
поновљена је важност очувања европских вредности 
и идеја, Шенгенског система и безбедности Европе 
и свих њених грађана. Државе чланице, у највећем 
броју, биле су сагласне да је неопходно показати 
солидарност и обезбедити брзу и ефикасну 
хуманитарну и финансијску помоћ на најугроженијим 
тачкама првог прихвата избеглица. Закључено је да 
је неопходно појачати контролу спољних граница 
Европске уније и тиме сигурност свих грађана, а 
изражено је уверење да се план у 17 тачака у вези са 
западнобалканском рутом миграција мора спровести, 
и у том циљу појачати сарадња са земљама Западног 
Балкана.

РАЗМЕЊЕНА ИСКУСТВА СА ПОСЛАНИЦИМА 
СКУПШТИНЕ ЦРНЕ ГОРЕ О ЕВРОПСКИМ 
ИНТЕГРАЦИЈАМА

Билатерални састанак Одбора за европске 
интеграције Народне скупштине Републике 
Србије и Скупштине Црне Горе, одржан 4. 
септембра у Црној Гори,  представља наставак 
добре сарадње и размене искустава у процесу 
преговора с Европском унијом, праћења динамике 
преговарачког процеса и коришћења ИПА 
средстава, усклађивања законодавства с правом 
ЕУ и спровођења реформи у процесу преговора 
о приступању. Овом приликом председници два 
одбора Александар Сенић и Славен Радуновић 
разменили су информације и искуства парламената 
Србије и Црне Горе у процесу разматрања 
преговарачких позиција, као и праксе провере 
усклађености закона са законодавством ЕУ. У току 
дискусије било је речи о потреби јачања надзорне 
улоге одбора, имајући у виду да реформе на које се 
државе кандидати обавезују у току преговарачког 
процеса утичу на све аспекте живота грађана. 
Чланови два одбора сагласили су се о потреби 
даљег јачања сарадње одбора кроз састанке и 
конференције, али и кроз конкретне пројекте. 
Делегацију Скупштине Црне Горе чинили су: 
председник Одбора за европске интеграције Славен 
Радуновић и чланови Одбора Марија Маја Ћатовић, 
Азра Јасавић, Обрад Мишо Станишић, Коча 
Павловић и Шефкија Мурић. У Делегацији Народне 
скупштине Републике Србије били су председник 
Одбора за европске интеграције Александар 

Сенић и чланови Одбора Гордана Чомић, Душица 
Стојковић и Иван Бауер.

Билатерални састанак подржан је од стране пројекта 
„Јачање надзорне улоге и јавности у раду Народне 
скупштине Републике Србије“, који спроводе 
НСРС и УНДП, уз подршку Швајцарске агенције 
за развој и сарадњу, као и кроз Програм за Западни 
Балкан Вестминстерске фондације за демократију, 
крозподршку Мрежи парламентарних одбора 
за финансије, економију и европске интеграције 
парламената западног Балкана.

ДЕЛЕГАЦИЈА ОДБОРА ЗА ЕВРОПСКЕ ПОСЛОВЕ 
ПАРЛАМЕНТА ЛЕТОНИЈЕ ПОСЕТИЛА НАРОДНУ 
СКУПШТИНУ

Делегација Одбора за европске послове Парламента 
Летоније боравила је 21. септембра у званичној 
посети Народној скупштини и у одвојеним сусретима 
разговарала са члановима Одбора за европске 
интеграције и Одбора за спољне послове Народне 
скупштине. Чланови Одбора за европске интеграције 
изразилису задовољство поводом посете чланова 
Одбора за европске послове парламента Летоније и 
захвалност за подршку коју Летонија пружа Србији на 
путу ка Европској унији. Председник Одбора А.Сенић 
истакао је да је за грађане Србије од велике важности 
да се што пре отворе преговарачка поглавља. Додао 
је да је процес скрининга завршен у марту ове 
године и да у наредном периоду очекује отварање 
првих преговарачких поглавља. Указано је на значај 
унапређења регионалне сарадње и, у том смислу, 
информисани су чланови делегације парламента 
Летоније о активностима Одбора у претходном 
периоду.Председница Одбора за европске послове 
парламента Летоније Лолита Чигане навела је да је 
упозната с интензивним радом Одбора за европске 
интеграције, истакавши његов значај за отварање 
првих преговарачких поглавља са Европском унијом.
Подвукла је да се Летонија увек, а не само током 
свог председавања Европској унији залагала за 
политику проширења и изразила наду да ће се прва 
преговарачка поглавља саСрбијом отворитишто 
пре, као и да се мигрантска криза неће негативно 
одразити на овај процес.Чланови парламента 
Летоније пренели су своја искуства стечена током 
преговора о приступању те државе ЕУ, као и о начину 
комуникације са грађанима током тог процеса.
Састанку су присуствовали председник Одбора 
Александар Сенић и чланови Драган Шормаз, Душица 
Стојковић и Бранко Ружић.

ОДРЖАН РЕДОВАН ПОЛУГОДИШЊИ САСТАНАК 
С ПОСЛАНИЦИМА ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА У 
СТРАЗБУРУ

У седишту Европског парламента у Стразбуру 
одржан је 7–8. октобра редован 4. састанак 

Међународна сарадња и ЕУ интеграције 
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Парламентарног одбора за стабилизацију и 
придруживање Европске уније и Србије (ПОСП), 
којем су копредседавали Игор Шолтес, заменик 
председника делегације Европског парламента, и 
Владимир Орлић, председник делегације Народне 
скупштине Републике Србије. Претходни састанак 
ПОСП-а био је одржан у Београду 19–20. марта ове 
године.

Током боравка у Стразбуру делегација Народне 
скупштине састала се с Емилијаном Павелом, 
Францом Боговичем и Андором Делијем,члановима 
неформалне групе у Европском парламенту 
“Пријатељи Србије”. Чланови Европског парламента 
осврнули су се на огроман напредак и крупне кораке 
које је Србија остварила у преговорима о приступању 
Европској унији, регионалној сарадњи, и последњој 
рунди преговора и договорима постигнутим у 
дијалогу о нормализацији односа Београда и 
Приштине. Чланови неформалне групе“Пријатељи 
Србије” апеловали су на Савет Европске уније и 
земље чланице да се до краја године отворе прва 
преговарачка поглавља са Србијом. Чланови два 
парламента посебно су се осврнули на избегличку 
кризу с којoм се суочавају земље чланице Европске 
уније и друге земље у окружењу. Закључили су да 
се Република Србија, њена власт и грађани, понела 
изузетно хумано и одговорно, поштујући људска 
права и обезбеђујући најбоље могуће услове за 
избеглице с ратом угрожених подручја. Изразили су 
уверење да ће бити пронађено заједничко решење за 
ово велико питање и проблеме који се могу очекивати 
у будућности.

Током званичног састанка ПОСП-а посланици 
Народне скупштине и Европског парламента 
разменили су мишљења о стању приступних 
преговора и односима Европске уније и Србије, 
припремама за отварање преговора о поглављима, 
дијалогу о нормализацији односа Београда и 
Приштине, избегличкој кризи с којом се суочавају 
Србија и земље чланице ЕУ, усаглашавању спољне 
и безбедносне политике, политици запошљавања 
и смањењу запослених у јавном сектору, заштити 
основних права и слобода, укључујући слободу 
медија и права мањина.У разговору с народним 
посланицима чланови Европског парламента посебно 
су истакли видљив и значајан напредак који је Србија 
остварила у преговорима о приступању Европској 
унији, регионалној сарадњи и последњој рунди 
преговора и договорима постигнутим у дијалогу 
о нормализацији односа Београда и Приштине. 
Изражено је заједничко уверење да ће се на наредном 
састанку ПОСП-а у марту, у Београду, озбиљно 
разговарати на теме од значаја за већ отворена 
појединачна поглавља у процесу приступања 
Европској унији.Копредседавајући Орлић и Шолтес 
сагласили су се да је састанак протекао у више него 
пријатељској атмосфери, конструктивној дебати и 
квалитетним закључцима. Истакли су да је веома 
важно што је заједнички одбор на крају састанка 

усвојио Декларацију и препоруке у којима су, на 
обострано задовољство, истакнута постигнућа 
Србије и стандарди неопходни за процес европских 
интеграција. 

Делегација Народне скупштине имала је прилику и 
да присуствује дебати о ситуацији у Европској унији, 
на пленарној седници Европског парламента са 
канцеларком Савезне Републике Немачке Ангелом 
Меркел и председником Републике Француске 
Франсоа Оландом. 

ЧЛАНИЦЕ ОДБОРА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ 
НА ТРИБИНИ У КРАЉЕВУ

Чланице Одбора за европске интеграције Душица 
Стојковић и Ирена Алексић учествовале су на 
трибини „Европа у мом граду: шта могу да учиним 
за свој град у процесу приступања ЕУ“, одржаној 
27. новембра у Краљеву. Учесници трибине били 
су и народни посланици, чланови Канцеларије 
за комуникацију са грађанима у Краљеву Марија 
Јевђић, Јелисавета Прибојац, др Радослав Јовић, 
Зоран Бојанић и Иван Јовановић. Учесници су такође 
представници локалних самоуправа, развојних 
агенција и невладиних организација са подручја 
Рашког управног округа.

Циљ трибине је размена мишљења и међусобно 
информисање локалних и власти државног 
нивоа о заједничким политикама Европске уније, 
начину функционисања и доношења одлука у 
ЕУ и ефикасном коришћењу ИПА фондова ЕУ у 
функцији локалног економског развоја.Досада су 
трибине на исту тему одржане у Нишу, Сомбору и 
градској општини Чукарица у Београду, у оквиру 
пројекта Европа у мом граду, који Одбор за европске 
интеграције спроводи у сарадњи са Фондацијом 
Конрад Аденауер у Београду.

Међународна сарадња и ЕУ интеграције 

Редован полугодишњи састанак с посланицима Европског 

парламента У Стразбуру
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ОДРЖАНА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА И 
САСТАНАК СТАЛНОГ ОДБОРА ПАРЛАМЕНТАРНЕ 
СКУПШТИНЕ ПСЈИЕ

Заменица члана Сталне делегације Народне 
скупштине у Парламентарној скупштини Процеса 
сарадње у Југоисточној Европи (ПС ПСЈИЕ) и 
председница Одбора за рад, социјална питања, 
друштвену укљученост и смањење сиромаштва 
др Весна Ракоњац учествовала је на међународној 
конференцији „Парламентарна скупштина Процеса 
сарадње у југоисточној Европи – регионалне 
синергије, стратешка сарадња и парламентарна 
дипломатија“ и заседању Сталног одбора 
Парламентарне скупштине ПСЈИЕ 6–7. новембра у 
Софији, главном граду Бугарске.На конференцији је 
истакнут значај и потреба подршке земљама које су 
у процесу приступања Европској унији и обављена 
размена искустава у усклађивању законодавства 
земаља чланица Европске уније које су чланице 
Процеса сарадње у ЈИЕ. На конференцији се 
разговарало о инфраструктурним пројектима у 
региону, енергетској ефикасности, економском 
развоју, запошљавању и социјалним питањима. 
Посебна пажња посвећена је избегличкој кризи, 
која озбиљно погађа све земље учеснице ПСЈИЕ, 
где је поздрављена спремност ЕУ да обезбеди брзу 
и ефикасну хуманитарну и финансијску помоћ 
како би помогла у борби са сталним избегличким 
притисцима и апеловано на државе чланице ЕУ да 
одговорно приступе решавању актуелне избегличке 
кризе. 

На састанку Сталног одбора Парламентарне 
скупштине ПСЈИЕ било је речи о смерницама за 
споразум о сарадњи између ПС ПСЈИЕ и Европског 
парламента. Учесници састанка сложили су се да 
је неопходно успоставити интензивнију сарадњу, а 
председник Одбора за спољне послове Европског 
парламента Е. Брок подржао је иницијативу бугарског 
председавања ПСЈИЕ и позвао представнике ПС 
ПСЈИЕ да присуствују састанку Одбора за спољне 
послове Европског парламента почетком следеће 
године. 

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА ЈАСНО ПРЕПОРУЧИЛА 
ОТВАРАЊЕ ПРВИХ ПРЕГОВАРАЧКИХ ПОГЛАВЉА

На 46. седници Одбора за европске интеграције, 
одржаној 16. новембра, шеф Делегације ЕУ у Србији 
Мајкл Давенпорт представио је члановима Одбора 
за европске интеграције Извештај Европске комисије 
о напретку Републике Србије за 2015. годину.
Давенпорт је истакао какоовогодишњи извештај 
детаљније говори о препорукама и даје јасан сигнал 
Европске комисије за отварање првих преговарачких 
поглавља у децембру и подсетио да је Европска 
комисија ту препоруку дала пре годину дана. Тада 
је било речи о Поглављу 32, међутим,у том тренутку 
није било консензуса међу земљама чланицама, који 
сада постоји. Давенпорт је рекао да се у Извештају 
наводи напредак у припреми акционих планова 
за поглавља 23 и 24,као и у дијалогу Београда и 
Приштине, тако да се очекује и отварање Поглавља 
35. Влада Републике Србијеостварила је напредак у 
имплементацији амбициозних реформи и Европска 
комисија схвата резултате економских реформи те 
поздравља напоре Србије на унапређењу регионалне 
сарадње и билатералних односа са суседним земљама. 
С обзиром на то да је кључна тема Стратегије 
проширења ЕУ реформа јавне управе, Извештај 
ЕК поздравља свеобухватни план реформе јавне 
управе и наглашава циљеве који се морају остварити 
у наредних годину дана. Такође, у Извештају се 
констатује шта је потребно урадити у области 
медија, сарадње с независним државним органима, 
усаглашавању спољне политике итд.Поздравља се 
мирно одржавање Параде поноса у Београду 2015.
године и начин на који је Србија реаговалапо питању 
мигрантске кризе. Наглашава се и да је Србија важан 
партнер у спољној политици ЕУ, с којом је потребно 
даље усаглашавање и координирано деловање. 
Давенпорт је подсетио да се у Извештају ЕК истиче 
улога Народне скупштине у успостављању дијалога 
Владе и цивилног сектора по питању европских 
интеграција, посебно кроз сарадњу са Националним 
конвентом о ЕУ.

Међународна сарадња и ЕУ интеграције 
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Јован Скерлић - говори у Народној скупштини 
од 1912. до 1914. године / приредио Маринко М. 
Вучинић; Београд: Службени гласник, 2014

Историјска истраживања о развоју парламентаризма 
у Србији недавно су обогаћена једним занимљивим 
делом. Реч је о књизи која садржи говоре у Народној 
скупштини истакнутог српског књижевног критичара 
и политичара Јована Скерлића (1877–1914). 

Јован Скерлић родио се 8. августа 1877. године, од 
оца Милоша, Шумадинца пореклом из Црне Горе, из 
околине Никшића, чији су се преци, после сеобе крајем 
XVIII века, зауставили у селу Липовцу код Тополе, и 
мајке Персиде, рођене Мирковић, из Пивница, јужно 
од Пеште, за чију породицу се претпоставља да води 
порекло из Далмације. Основну школу и гимнaзију 
завршио је у Београду у периоду од 1887. до 1895. године. 
На Велику школу, Лингвистичко-литерарни одсек 
Филозофског факултета, уписао се 1895. Дипломирао 
је 1899. године, с главним предметом Француски језик 
с књижевношћу и теорија књижевности. Од 1899. до 
1901. похађа докторске студије у Лозани и Паризу. 
Докторирао је 12. јула 1901. у Лозани, одбранивши 
тезу „Јавно мњење у Француској према политичкој и 
социјалној поезији од 1830. до 1848“.

Након одбране доктората из француске књижевности 
почео је да предаје у Београду,прво угимназији а убрзо 
на Великој школи (универзитету), најпре француски 
језик а затим српску књижевност. После отказа на 
универзитету предавао је у гимназији у Зајечару. Био је 
први секретар Српског књижевног друштва, основаног 
1905. године у просторијама Српске књижевне 
задруге у Београду. Тада је за председника тог првог 
књижевничког цеховског удружења у Србији изабран 
Симо Матавуљ. За дописног члана Српске краљевске 
академије Скерлић је изабран 1910. године. 

У јесен 1900. Милорад Поповић и Јован Скерлић су у 
Паризу радили на томе да се у Београду покрене један 
лист и изабрали су редакциони одбор, који је у исто 
време требало да врши функцију партијског одбора до 
оснивања Српске социјалдемократске странке (ССДС). 
У Одбор су ушли Милорад Поповић, Јован Скерлић, 
Коста Јовановић, Мирко Обрадовић, Љубо Јовчић и 
Драгиша Лапчевић. Милорад Поповић (1875–1905) био 
је истакнути активиста радничког покрета у Србији 
крајем XIX и почетком XX века. Због опозиционог 
држања искључен је из Српске социјалдемократске 
странке 1904. године, заједно са Ј. Скерлићем, К. 
Јовановићем, Љ. Јовчићем и другим.

Скерлић је прве радове објавио у сатиричним и 
социјалистичким листовима. Два пута је отпуштан из 
службе због социјалдемократских и социјалистичких 
политичких ставова. Био је поборник југословенског 
националног и државног јединства. Држао је 
предавања широм Аустроугарске, а непосредно пред 
смрт говорио је у Прагу. На сахрани Јована Скерлића 
на Новом гробљу у Београду венац у име “захвалне 
босанске омладине”, носили су гимназијалац Гаврило 
Принцип и још двојица младобосанаца, Ђулага 
Буковац и Владета Билбија. Принцип је два месеца 
касније у Сарајеву извршио атентат на аустроугарског 

престолонаследника Франца Фердинанда, који је 
Аустроугарска искористила као повод за напад на 
Србију, што је означило почетак Првог светског рата. 

О томе у којој мери је реч Јована Скерлића била утицајна 
у Србији сведочи и податак да је током аустроугарске 
окупације Београда у Првом светском рату окупаторска 
власт запленила  сва писма нађена у његовој кући, и 
нека од њих су 1916. године послата у Беч и употребљена 
за документовање кривице српских власти за рат и 
расулоАустроугарске монархије.

Скерлић је био активан у Самосталној радикалној 
странци, коју су формирали припадници левог крила 
Радикалне странке. Био је главни идеолог странке, а 
две године пред смрт (1912–1914) и њен посланик у 
српском парламенту. Самостална радикална странка 
остала је у нашој политичкој историји запамћена као 
„морална жандармерија“. Скерлићеви говори у Народној 
скупштини сведочанство су одлучне политичке 
борбе за демократизацију српског друштва. Он ће 
обогатити политички речник тог времена термином 
банкократија,којим је именовао корупцију у пословању 
банака. Оштро је полемисао о сукобу интереса и 
неспојивости функција народних посланика и других 
носилаца јавних овлашћења у тадашњој Србији. Залагао 
се за унапређење школства и материјалног положаја 
просветних радника. Указивао је на неопходност 
пореске реформе. Чиновнике тадашње Србије назваће 
чиновничким пролетеријатом, због њихових ниских плата 
и великог утицаја политичких партија на запошљавање 
државних службеника. Скерлић је био један од најоштријих 
критичара политике коју је водио Никола Пашић.

У уводном тексту књиге приређивач Маринко М. 
Вучинић истиче да говори Јована Скерлића током дебата 
у Народној скупштини представљају „пример узорног 
беседништва, политичке храбрости, моралности и 
компетентности која нам данас толико недостаје у нашем 
парламентарном политичком животу“. Ова књига, поред 
говора Јована Скерлића у Народној скупштини, садржи 
и текстове који су објављени у „Српском књижевном 
гласнику“ 1924. и 1934. године, поводом обележавања 
десете и двадесете годишњице Скерлићеве смрти. 
Такође, у књизи је објављен и текст историчара Чедомира 
Антића, у којем су истакнуте главне црте Скерлићевог 
политичког деловања.

Из библиотеке
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ОДРЖАН ПРОЈЕКАТ „БЕОГРАДСКИ МОДЕЛ 
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ – БЕУМ 2015“

Београдски модел Европске уније – БЕУМ је годишњи 
студентски пројекат започет још 2011. године и 
представља студентску симулацију рада органа 
Европске уније. И ове године, у новембру месецу, 
Народна скупштина је била домаћин скупа који 
је окупио преко 270 студената из 50 земаља. Циљ 
пројекта је да млади науче како функционише процес 
доношења одлука у Европској унији кроз симулацију,  
у којој су студенти у улози посланика у Европском 
парламенту, министара у Савету ЕУ, шефова држава и 
влада у Европском савету, лобиста и новинара.

ОДРЖАНА СЕДНИЦА УЧЕНИЧКИХ ПАРЛАМЕНАТА 
У ОКВИРУ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ДЕЧИЈА НЕДЕЉА

У оквиру Дечије недеље у Народној скупштини је у 
октобру одржана седница ученичких парламената, 
коју је отворила председница Народне скупштине 
Маја Гојковић. Седници ученичких парламената 
присуствовали су представници ученичких 
парламената из  20 градова Србије. Дечијa недељa, 
која се одржава под покровитељством Министарства 

за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а 
у сарадњи с организацијом „Пријатељи деце Србије“, 
ове године одвијала се под слоганом „Ученички 
парламенти као креатори климе подршке породици 
– изазови и могућности“. Учесници седнице имали су 
прилику да искажу ставове и уверења о вршњацима 
који не живе у својим породицама и разговарали о 
примерима добре праксе и начинима на које ученички 
парламенти могу допринети остваривању права 
детета да живи у породици, будући да је овогодишња 
Дечија недеља била посвећена оснаживању породице 
и подстицању позитивне климе за остваривање права 
сваког детета да одраста у породичном окружењу.

ОДРЖАНА МАНИФЕСТАЦИЈА „КРЕДА ЦРТА 
МАШТОМ“

Манифестација „Креда црта маштом“, коју 
реализује организација „Деца Палилуле“, одржана 
је у Дому Народне скупштине 10. oктобра 
под покровитељством  председнице Народне 
скупштине Маје Гојковић. Свечаности у Великој 
сали присуствовало је око 400 деце из свих крајева 
Србије.  Присутнима се у име Народне скупштине 
обратио потпредседник Народне скупштине проф. др 
Владимир Маринковић, који је деци између осталог 
поручио:

„Данас имате прилику да кроз своје цртеже пошаљете 
поруке народним посланицима о чему размишљате и 
чему се надате, а наша обавеза је да вам кроз законе 
које овде усвајамо, то и обезбедимо. Зато, драга децо, 
пустите машти на вољу и уживајте у вашој кући. Хвала 
што сте унели искрену радост у парламент“. 

ИЗЛОЖБА СВИЛЕНИ ТОКОВИ

У Дому Народне скупштине, 2. новембра отворена 
је изложба свилених марама са мотивима Дунава, 
под називом „Свилени токови“, ауторке Оливере 
Милуновић.   

Креда црта маштом

Скупштина  
и грађани 
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ИЗЛОЖБА „СРПСКО ВОЈНИЧКО ГРОБЉЕ У 
АЛЖИРУ - ДЕЛИ ИБРАХИМ“

Поводом обележавања државног празника, Дана 
примирја у Првом светском рату, у Дому Народне 
скупштине, 10. новембра, отворена је изложба 
фотографија „Српско војничко гробље у Алжиру - Дели 
Ибрахим“, аутора Стевана Лабудовића. Изложбу 
су отворили председница Народне скупштине 
Маја Гојковић и амбасадор Народне Демократске 
Републике Алжира Њ. Е. Aбделхамид Шебшуб, 
а присутнима се обратио и аутор изложених 
фотографија Стеван Лабудовић. Изложба је 
реализована у сарадњи са Друштвом пријатеља 
Алжира. 

Инфо табла

Отварање изложбе фотографија српског војничког гробља Дели 

Ибрахим у Алжиру

Скупштина и грађани 

ИНФО ТАБЛА

У  централном холу Дома Народне скупштине налази  
се нова touch screen инфо табла. Инфо табла садржи 
и основне информације од активности Народне 
скупштине преко састава одбора и сталних делегација 
Народне скупштине до историјата парламентаризма и 
процедуре доношења закона.

Инфо табла је обезбеђена средствима  Програма 
Уједињених нација за развој (УНДП) и Швајцарске 
агенције за развој и сарадњу (СДЦ), у оквиру пројекта 
„Јачање надзорне улоге у јавности у раду Народне 
скупштине“.
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ВОЈИСЛАВ ВУЈИЋ
Јединствена Србија (ЈС)

Датум рођења: 1975.

Занимање: дипломирани економиста

Датум потврђивања посланичког 
мандата:16.4.2014.

Место пребивалишта: Врњачка Бања

Чланство у одборима: Одбор за финансије, 
републички буџет и контролу трошења 

јавних средстава,Одбор за уставна питања 
и законодавство (заменик члана), Одбор за 
заштиту животне средине (заменик члана)

Представљамо

1. Који су Вам омиљени писци, да ли их 
имате?

Волим да читам оне писце који не оптерећују 
него уче и подсећају. Данас, можда и због посла 
којим се бавим, могу да кажем да су то Владика 
Николај Велимировић, с једне стране, и Иво 
Андрић, нобеловац и велики дипломата, с друге, 
а расположење ми увек поправи и руски писац 
Владимир Мегре.

2. Налазите ли времена да читате?

Времена за читање увек имам, с тим што на читање 
садржаја или материјала везаног за посао увек 
трошим енергију, али с друге стране, ту енергију лако 
допуњујем читајућидела наведених писаца.

3. Да ли сте имали хероје/узоре у детињству, 
имате ли их сада и које?

Немам своје хероје.

4. Шта некога  чини херојем?

Животне ситуације се постарају за то да људи који су 

спремни на личне жртве и несебично давање другима 
постају хероји, а живот такве ситуације режира те 
хероја има свуда око нас.

5. Како изгледа један Ваш дан ван НСРС?

Посао којим се бавим одузима ми доста времена, 
а слободно време делим са породицом и драгим 
пријатељима.

6. Шта се мења кад неко постане народни 
посланик?

То најлепше описује Нушић, а она стара народна „Дај 
некоме власт па ћеш видети какав је“ стално ми је 
пред очима. Поред личног усавршавања трудим се да 
карактерне особине по којима сам био препознатљив 
и даље буду нешто по чему ће ме људи са којима сам 
проводио време познавати 

7. Имате ли  неки мото или девизу које се 
држите?

„Пронаћи ћемо пут, или ћемо га сами направити.“
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http://www.parlament.gov.rs/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D1%81%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2/%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0/%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8.65.13.html
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