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Поштовани читаоци,
Овај број Кворума излази непосредно након првомајских праз-
ника и Ускрса према јулијанском календару. Празнична пауза би-
ла је и више него добродошла, након месеца интензивног рада и 
бројних политичких збивања везаних за процес преговора вође-
них у Бриселу.

Тема овог Кворума је седница Народне скупштине на чијем је 
дневном реду био Извештај о досадашњем процесу политичког 
и техничког дијалога са Привременим институцијама самоупра-
ве у Приштини уз посредовање Европске уније, укључујући про-
цес имплементације постигнутих договора.

Поред овога, читаоци ће имати прилику да на страницама 
Кворума сазнају више о свим другим важним активностима у 
Народној скупштини током априла месеца.

Надамо се да ће вам одабране теме бити интересантне,

До читања,

Срдачан поздрав,

Генерални секретар
Јана Љубичић
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Народна скупштина је 26. априла 2013. године одржала 
Другу посебну седницу у 2013. години, са једном тачком 
утврђеног дневног реда – Извештај о досадашњем процесу 
политичког и техничког дијалога са Привременим институ-
цијама самоуправе у Приштини уз посредовање Европске 
уније, укључујући процес имплементације постигнутих до-
говора, коју је сазвао председник Народне скупштине.

Процес „Дијалога између Београда и Приштине” уз 
посредовање Европске уније покренут је на основу 
Резолуције Генералне скупштине Уједињених нација A/
RES/64/298 од 9. септембра 2010. године.

У дијалогу уз посредовање Европске уније, који је во-
дио тадашњи шеф Преговарачког тима за дијалог са 
Привременим институцијама самоуправе у Приштини 
Борислав Стефановић, постигнути су договори у сле-
дећим областима: 1. матичне књиге; 2. слобода кретања; 3. 
царински печат; 4. катастар; 5. функционисање ЦЕФТ-е 
(током председавања УНМИК-а); 6. прихватање универ-
зитетских диплома; 7. интегрисана контрола администра-
тивне линије и 8. регионално представљање и сарадња.

Имајући у виду да Аутономна покрајина Косово и 
Метохија заузима централно место у политичком, еко-
номском, безбедносном, културолошком, идентитетском 
и духовном смислу за Републику Србију и њене грађа-
не, у жељи да оствари дугорочни државни и национални 
циљ – очување целовитости државне територије, суве-
ренитета, економски развој, заштиту политичких, еко-
номских и безбедносних интереса Републике Србије на 
подручју Косова и Метохије, као и омогућавање бољег 
живота за све грађане приступањем Европској унији, 
Влада је прихватила иницијативу да се, уз посредовање 
Европске уније – високе представнице Европске уније 
за спољну безбедност и политику Кетрин Ештон, отпо-
чне са дијалогом на политичком нивоу, у току кога су се 
верификовали технички договори, отворена суштинска 
питања и утврђени принципи за нормализацију односа.

С тим у вези, одржано је десет рунди разговора у оквиру 
политичког дијалога Београда и Приштине. Политички 
дијалог започет је првом рундом 19. октобра 2012. годи-
не, док је десета рунда одржана 19. априла 2013. године, 
а за резултат је имала приближавање ставова две стра-
не, уз посредовање Европске уније и парафирање Првог 
споразума о принципима који регулишу нормализацију 
односа у 15 тачака, на енглеском језику и у преводу на 
српски језик.

Споразум су 19. априла 2013. године у Бриселу парафи-
рали председник Владе Републике Србије Ивица Дачић 
и Висока представница Европске уније за спољну без-
бедност и политику Кетрин Ештон.

Влада је доставила Народној скупштини, ради разматрања 
по хитном поступку, Извештај о досадашњем процесу по-
литичког и техничког дијалога са Привременим институ-
цијама самоуправе у Приштини уз посредовање Европске 
уније, укључујући процес имплементације постигну-
тих договора, а на основу тачке 5. Резолуције Народне 
скупштине о основним принципима за политичке раз-
говоре са Привременим институцијама самоуправе на 
Косово и Метохију (Службени гласник број 4/13).

Одбор за Косово и Метохију је размотрио овај извештај 
и одлучио већином гласова (осам за, два против, уздр-
жаних није било, није било оних који нису гласали) да 
предложи Народној скупштини да га прихвати. На се-
дници Народне скупштине се најпре водила расправа о 
извештају, као јединој тачки дневног реда, а након тога је 
Народна скупштина, у Дану за гласање, већином гласова 
(173 за, 24 против, један уздржан, пет није гласало) доне-
ла одлуку о прихватању Извештаја о досадашњем про-
цесу политичког и техничког дијалога са Привременим 
институцијама самоуправе у Приштини уз посредовање 
Европске уније, укључујући процес имплементације по-
стигнутих договора.

те м а  б р ој а

Извештај 
Владе о 
Косову и 
Метохији
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Закони које је Народна 
скупштина донела у априлу

Народна скупштина је у априлу доне-
ла једанаест закона и четири одлуке.

На Другој седници Првог редовног за-
седања Народне скупштине у 2013. го-
дини, донети су: Закон о посебним ме-
рама за спречавање вршења кривич-
них дела против полне слободе према 
малолетним лицима; Закон о одузи-
мању имовине проистекле из кривич-
ног дела; Закон о изменама Закона о 
организацији и надлежности држав-
них органа у сузбијању организованог 
криминала, корупције и других посеб-
но тешких кривичних дела; Закон о 
изменама и допунама Законика о кри-
вичном поступку; Закон о изменама и 
допунама Закона о раду и Закон о из-
менама и допунама Закона о профе-
сионалној рехабилитацији ии запо-
шљавању особа са инвалидитетом.

Поред наведених закона, донети су и: 
Закон о закључивању и извршавању 
међународних уговора; Закон о по-
тврђивању Споразума између Владе 
Републике Србије и Владе Републике 
Словеније о бављењу плаћеним по-
словима чланова породица особља 
дипломатско-конзуларних предс-
тавништава; Закон о потврђивању 
Споразума између Републике Србије 
и Државе Израел о запошљавању 
чланова породице дипломатског 
или конзуларног особља; Закон о по-
тврђивању Споразума између Владе 
Републике Србије и Владе Републике 
Бугарске о узајамној заштити и раз-
мени тајних података и Закон о по-
тврђивању Споразума између Владе 
Републике Србије и Владе Републике 
Словеније о полицијској сарадњи.

***

На Другој седници Првог редовног 
заседања у 2013. години, Народна 
скупштина је донела Одлуку којом је 
за заменика Повереника за информа-
ције од јавног значаја и заштиту по-
датака о личности изабрана Станојла 
Мандић и Одлуку којом је Бранки 
Атанацковић престала функција ја-
вног тужиоца у Вишем јавном тужи-
лаштву у Новом Саду због навршења 
радног века.

На Другој седници Првог редовног 
заседања у 2013. години, Народна 
скупштина је за чланове Одбора 
Агенције за борбу против ко-
рупције изабрала: Проф. др Зорана 
Стојиљковића, професора Факултета 
политичких наука Универзитета у 
Београду; Николу Станојевића, су-
дију Врховног суда Србије у пензији; 
Проф. др Евицу Петровић, проректо-
ра Универзитета у Нишу; др Бранка 
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Лубарду, професора Правног фа-
култета Универзитета у Београду; 
Зорана Вујичића, адвоката и др Божа 
Драшковића.

***

На истој седници, Народна скупшти-
на донела је и Одлуку о образовању 
Анкетног одбора ради утврђивања 
чињеница о начину трошења средста-
ва буџета Републике Србије на тери-
торији Аутономне покрајине Косово и 
Метохија у периоду од 2000. до 2012. 
године који је прву седницу одржао 
26. априла 2013. године.

***

Народна скупштина је 26. априла 
2013. године одржала Другу посеб-
ну седницу у 2013. години, на којој је 
разматран Извештај Владе Републике 
Србије о досадашњем процесу по-
литичког и техничког дијалога са 
Привременим институцијама само-
управе у Приштини уз посредовање 
Европске уније, укључујући процес 
имплементације постигнутих догово-
ра.

Разматрани редовни годишњи 
извештаји независних 
државних органа

Одбор за људска и мањинска пра-
ва и равноправност полова је на се-
дници одржаној 2. априла 2013. годи-
не разматрао Извештај о раду Управе 
за родну равноправност за период ја-
нуар-децембар 2012. године. Након 
расправе, извештај је прихваћен.

Одбор за људска и мањинска права и 
равноправност полова је на седници 
одржаној 16. априла 2013. године раз-
матрао Редован годишњи извештај 
Повереника за заштиту равноправно-
сти за 2012. годину. Након расправе, 
извештај је прихваћен.

Одбор за људска и мањинска права и 
равноправност полова је на седници 
одржаној 29. априла 2013. године раз-

матрао Редован годишњи извештај 
Заштитника грађана за 2012. годи-
ну. Након расправе, извештај је прих-
ваћен.

Разматран Извештај о раду 
Безбедносно-информативне 
агенције о стању безбедности 
у Републици Србији за период 
1. октобар 2012. године – 
31. март 2013. године

Одбор за контролу служби безбед-
ности је на седници одржаној 29. ап-
рила 2013. године разматрао Извештај 
о раду Безбедносно-информативне 
агенције о стању безбедности у 
Републици Србији за период 1. окто-
бар 2012. године – 31. март 2013. годи-
не, којим су обухваћене све најзначај-
није активности Агенције у извештај-
ном периоду и које на свеобухватан 
начин осликавају рад Агенције и омо-
гућавају потпуно сагледавање реали-
зованих активности и задатака из на-
длежности Агенције. Након расправе, 
извештај је прихваћен.

Разматрани тромесечни 
извештаји и информације 
о раду министарстава

Одбор за заштиту животне средине, 
Одбор за пољопривреду, шумарство 
и водопривреду и Одбор за прос-
торно планирање, саобраћај, инфра-
структуру и телекомуникације као на-
длежни одбори размотрили су тро-
месечне информације Министарства 
енергетике, развоја и заштите живот-
не средине, Министарства пољопри-
вреде, шумарства и водопривреде и 
Министарства спољне и унутрашње 
трговине и телекомуникација. Након 
расправе, информације су прихваће-
не.

Јавна слушања у априлу

У организацији Одбора за устав-
на питања и законодавство, у Дому 
Народне скупштине је 2. априла 2013. 
године одржано јавно слушање на те-
му: „Доношење резолуције о законо-
давној политици”. О учесницима и ин-
формацијама које су том приликом 
изнете можете прочитати на интернет 
страници Народне скупштине.

У организацији Одбора за култу-
ру и информисање, у Дому Народне 
скупштине је 3. априла 2013. годи-
не одржано јавно слушање на те-
му: „Модели финансирања културе у 
земљама Европске уније”. О учесници-
ма и информацијама које су том при-
ликом изнете можете прочитати на 
интернет страници Народне скупшти-
не.

У организацији Одбора за култу-
ру и информисање, у Дому Народне 
скупштине је 5. априла 2013. године 
одржано јавно слушање о Нацрту за-
кона о јавном информисању и медији-
ма. О учесницима и информацијама 
које су том приликом изнете може-
те прочитати на интернет страници 
Народне скупштине.

У организацији Одбора за права дете-
та, у Дому Народне скупштине је 9. ап-
рила 2013. године одржано јавно слу-
шање на тему: „Улагање у образовање 
у раном детињству”. О учесницима и 
информацијама које су том приликом 
изнете можете прочитати на интернет 
страници Народне скупштине.

У организацији Одбора за устав-
на питања и законодавство, у Дому 
Народне скупштине је 18. априла 2013. 
године одржано јавно слушање на те-
му: „Концепт јавнотужилачке истра-
ге са освртом на упоредноправно ис-
куство Савезне Републике Немачке”. О 
учесницима и информацијама које су 
том приликом изнете можете прочи-
тати на интернет страници Народне 
скупштине.
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Одржан семинар за чланице 
Женске парламентарне мреже

У организацији Београдског фон-
да за политичку изузетност и у са-
радњи са Мисијом ОЕБС-а у Србији 
и Амбасадом Финске у Републици 
Србији је 5. и 6. априла 2013. године 
одржан семинар за чланице Женске 
парламентарне мреже, у оквиру про-
грама: „Жене за демократију и једна-
кост”. О учесницима и информација-
ма које су том приликом изнете мо-
жете прочитати на интернет страници 
Народне скупштине.

Обележен Међународни дан Рома

Одбор за људска и мањинска права и 
равноправност полова је на седници 
одржаној 4. априла 2013. године раз-
матрао положај Ромкиња поводом 8. 
априла, Међународног дана Рома, а 
у оквиру акције Месец дана ромско-
женског активизма, коју су реализо-
вали Ромска женска мрежа Србије и 
Мисија ОЕБС-а у Србији.

Одржан округли сто у оквиру 
Пројекта за реформу правосуђа 
и одговорну власт

У организацији Народне скупштине 
и УСАИД Пројекта за реформу пра-
восуђа и одговорну власт, 10. апри-
ла 2013. године одржан је округли сто 
на коме су учествовали народни по-
сланици, Повереник за заштиту рав-
ноправности и запослени у Служби 
Народне скупштине. На округлом сто-
лу је било речи о досадашњим искуст-
вима у раду, подношењу редовних и 
посебних извештаја, разматрању из-
вештаја, усвајању закључака, праћењу 
препорука, али и о посебним тема-
ма од интереса за појединачне одбо-
ре. Такође, донети су и конкретни 
закључци и одређени следећи кора-
ци у сврху ефикасније сарадње, а који 
ће бити реализовани уз подршку ЈРГ-а 
тима.

с к у п шти н а  у  а п р и л у
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Прво учешће српских 
парламентараца на заседању 
Парламентарне скупштине 
организације договора о 
колективној безбедности

Стална делегација Народне скупшти-
не учествовала је на заседању 
Савета Парламентарне скупштине 
Организације договора о колектив-
ној безбедности (ПС ОДКБ), у Санкт-
Петербургу 11. априла 2013. године. 
На челу делегације био је мр Небојша 
Стефановић, председник НСРС, а 
учествовали су и чланови сталне де-
легације Милован Дрецун и Јован 
Палалић. Народна скупштина има ста-
тус посматрача у овој организацији. 
У обраћању председник Стефановић 
је, између осталог, навео да је „да-
нашњи светски поредак веома ком-
плексан и оценио бих мултиполаран, 
те је стога потребно уважавати ре-

алност у којој постоји више центара 
моћи. Поздрављам јачање свих држа-
ва које доприносе стабилности међу-
народног поретка, као и удруживања 
која имају за циљ обезбеђивање ми-
ра, безбедности и стабилности”. Током 
учешћа председник НС РС је имао су-
сретe на највишем нивоу – са предсе-
давајућим ПС ОДКБ и председником 
Државне думе Сергејем Јевгеневичем 
Наришкином, као и са председни-
ком Горњег дома Руске Федерације 
Валентином Ивановном Матвиенком.

Извештај о Косову у ПС Савету 
Европе и састанак поткомитета 
за медије у Београду

На априлском Пленарном заседању 
ПС Савета Европе у Стразбуру ус-
војен је извештај о напретку спро-

вођења Резолуције 1912 о ”Ситуацији 
на Косову и улози Савета Европе”. 
Резолуција је усвојена на основу из-
вештаја Бјорна фон Сидова, који го-
вори између осталог о стандардима 
права, људских права и демократије 
и предвиђа активнији дијалог са изаб-
раним представницима Приштине. 
Како су у самом извештају и каснијој 
резолуцији прихваћене готово све су-
гестије наших представника, стална 
делегација Србије је већински при-
хватила резолуцију. Шеф сталне де-
легације, Александра Ђуровић, ре-
агујући на усвајање извештаја о на-
претку у спровођењу Резолуције, из-
разила је потпуно слагање са наме-
ром Савета Европе да промовише 
помирење и помогне у спровођењу 
владавине права и посебно људских 
права на Косову, али и, што је нама 
најважније, да омогући да Срби на 
Косову живе безбедно. Ђуровић је по-

ме ђу н а р од н а  с а р а д њ а  и  еу  и нте гр а ц иј е
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Рабату 3. маја 2013. године. На састан-
ку су одређени приоритети, страте-
гије и активности економског панела 
у наредне две године, што ће даље де-
финисати и наступ наше делегације у 
предстојећем периоду.

ПС НАТО разматрао безбедносна 
питања на Кавказу

Чланови сталне делегације у ПС НАТО 
мр Игор Бечић, Дејан Раденковић 
и Константин Самофалов учество-
вали су на 83. Роуз-Рот семинару 
Парламентарне скупштине НАТО-а 
„Јужни Кавказ: геополитика, евро-
атлантске интеграције и унутрашњи 
изазови”, који је одржан од 29. апри-
ла до 1. маја 2013. године у Тбилисију, 
Грузија. Током семинара разматрана 
је геостратешка ситуација у Јужном 
Кавказу, евроатлантске интеграције 
тог региона, као и унутрашњи изазо-
ви у Грузији, Јерменији и Азербејџану. 
Учесници су дискутовали о грузиј-
ско-руским односима, изгледима за 
помирење Јерменије и Азербејџана 
и доприносу цивилног друштва де-
мократији и стабилности у региону 
Јужног Кавказа. На скупу је учество-

вало око 220 учесника из парламена-
та 23 државе

Комитет за буџет Европског 
парламента у посети Србији

Делегација Комитета за буџет 
Европског парламента боравила је у 
званичној посети Републици Србији 
од 2. до 4. априла 2013. године. Поред 
разговора са члановима Одбора за 
европске интеграције и Одбора за фи-
нансије, републички буџет и контролу 
трошења јавних средстава Народне 
скупштине, која је била и домаћин по-
сете, европски парламентарци су та-
кође разговарали и са представници-
ма Владе.

Циљ посете било је упознавање са ак-
туелном економском и политичком 
ситуацијом у Србији у светлу европ-
ских интеграција, као и увид у при-
преме државне управе Србије за ко-
ришћење претприступних фондо-
ва ЕУ у оквиру финансијског инстру-
мента за период 2014-2020 (ИПА2). 
Делегацију ЕП, коју је предводио С. 
Г. Поледо, највише је интересова-
ло спровођење започетих економ-
ских реформи, јавне финансије, кон-
трола трошења јавних средстава, као 
и апсорпција средстава ИПА, посеб-
но у области реформе државне упра-
ве и инфраструктурним пројектима. 
Говорећи о реформама, председни-
ца Одбора за европске интеграције 
М. Делевић је рекла да најтежи зада-
так Србију очекује на пољу усаглаша-
вања домаћег законодавства са стан-
дардима Европске уније у области-
ма пољопривреде и заштите живот-
не средине, наглашавајући да је от-
почињање преговора о чланству 
најбољи начин да се реформе наста-
ве.

Чланови делегације Европског парла-
мента похвалили су досадашњу иско-
ришћеност ИПА фондова (процењује 
се на око 98%) и указали на значај ре-
форме државне администрације, како 
би се што је пре могуће оспособила 
за децентрализовано управљање ЕУ 
фондовима. Чланови делегације ин-
тересовали су се за мишљење грађа-
на Србије о процесу европских ин-
теграција и указали на значај дијалога 

себно нагласила да Савет Европе ни-
како не би смео да угрози статусну не-
утралност на коју се обавезао.

На Комитету за културу, науку, образо-
вање и медије ПС Савета Европе од-
лучено је да се у октобру 2013. годи-
не у Београду одржи заједнички са-
станак Одбора за културу и инфо-
рмисање и Поткомитета за медије и 
информационо друштво ПС Савета 
Европе. Састанак претходи минис-
тарској конференцији земаља члани-
ца Савета Европе у Београду која ће 
се бавити питањима безбедности но-
винара, слободи на интернету и очу-
вању главне улоге медија у дигиталној 
ери. Комитет за културу, науку, обра-
зовање и медије изабрао је члана на-
ше делегације, Весну Марјановић, за 
известиоца на тему угроженог европ-
ског културног наслеђа.

Медитеран о приоритетима 
економског панела

Члан сталне делегације у Пар ла-
ментарној скупштини Медитерана, 
Невена Стојановић, учествовала је на 
састанку Управног одбора Панела о 
трговини и улагањима у Медитеран у 
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између Београда и Приштине у реша-
вању косовског питања. Закључено је 
да је неопходно наставити реформске 
процесе, нарочито у областима бор-
бе против корупције, антидискрими-
нације, заштите људских права и сло-
боде медија.

Француско-Немачка 
парламентарна делегација 
подржала наставак реформи 
и дијалог са Приштином

Заједничка парламентарна делега-
ција одбора за европске послове 
француске Народне скупштине и не-
мачког Бундестага, у званичној посе-
ти Републици Србији 9. и 10. априла, 
констатовала је очигледан напредак 
Србије у процесу европских интегра-
ција и изразила подршку даљем про-
цесу реформи.

Заједничка француско-немачка Де ле-
га ција, коју су предводили Г. Криха-
баум и Д. Ороа, председавајући одбо-
ра за европске послове у немачком 
и француском парламенту, имала је 
разговоре са потпредседником Владе 
и министром одбране А. Вучићем, 
потпредседницом Владе задуженом 
за европске интегарције С. Грубјешић, 
министром правде Н. Селаковићем и 
потпредседницом НСРС Г. Чомић.

У разговорима је указано да се очекује 
да Србија што пре одговори на пред-
лог Високе представнице за спољ-
ну политику и безбедност К. Ештон 
у вези решавања косовског пробле-
ма. Поздрављени су досадашњи по-
стигнути резултати у реформи право-
суђа, борби против корупције и орга-
низованог криминала, и у дијалогу са 
Приштином. Европска комисија ће у 
свом извештају о напретку Србије ва-
лоризовати све постигнуте резулта-
те и предстојеће изазове, али у међу-
времену је важно наставити дијалог 
са Приштином, јер би се позитиван 
исход дијалога директно афирматив-
но одразио на добијање датума за по-
четак преговора о чланству у ЕУ у јуну 
ове године.

Народна скупштина активна 
у оквиру парламентарне 
димензије ПСЈИЕ

Народна скупштина РС наставља 
да активно учествује у активности-
ма Парламентарне димензије ПСЈИЕ, 
која има за циљ успостављање 
Парламентарне скупштине коју би чи-
нили парламенти земаља учесница 
Процеса сарадње у ЈИЕ.

Потпредседница и чланица Радне 
групе ПД ПСЈИЕ Гордана Чомић је 
учествовала на Међународној кон-
ференцији „Европске интеграције 
кроз сарадњу парламената, цивил-
ног друштва и независних регулатор-
них тела у ЈИЕ” и деветом састанаку 
Радне групе за унапређење парламе-
натрне димензије ПСЈИЕ, који су у ок-
виру македонског председавања ПД 
ПСЈИЕ, организовани у Скопљу 15. и 
16. априла. Конференцију је отворио 
председник Скупштине Македоније 
Трајко Вељановски, а уводна изла-
гања имали су заменик председника 
Владе за европске послове Фатмир 
Бесими, амбасадори САД, Немачке 
и ЕУ у Македонији, генерални секре-
тар Диого Пинто, као и представни-
ци Европског покрета из земаља ре-
гиона. Као модератор првог пане-
ла Конференције, потпредседница 
Чомић је истакла да свака држава има 
своју правну традицију и систем, као и 
да је потребно да се парламенти више 
укључе у решавање проблема грађа-
на и да за то преузму одговорност. 
Проблеме је немогуће решавати без 
свести о њиховом постојању и копи-
рањем искустава других држава чла-
ница ЕУ, већ дијалогом и разменом 
искустава. Учесници Конференције 
су се сложили у оцени да је важно да 
сви делови друштва активно учес-
твују у процесу европских интегра-
ција кроз принцип партнерства у ре-
шавању заједничких проблема у реги-
ону. Посебно је наглашен значај уло-
ге независних државних органа, орга-
низација и тела, који кроз препоруке 
које усвајају, настоје да утичу на рад 
државних институција Истовремено 
је подвучено да не постоји јасан ин-
ституционални оквир за спровођење 
тих препорука.

У наставку Конференције одр-
жан је девети састанак Радне групе 

Парламентарне димензије ПСЈИЕ. На 
састанку су чланови Радне групе, на-
родни посланици и национални ко-
ординатори за регионалну сарадњу, 
усаглашавали документа за пред-
стојећу Конференцију председника 
парламената земаља ПСЈИЕ, која ће се 
одржати у Охриду 27. и 28. маја 2013. 
године. Теме предстојеће конферен-
ције биће економска криза и улога на-
ционалних парламената у регионал-
ној сарадњи, као и модалитети за ус-
постављање Парламентарне скупшти-
не ПСЈИЕ. Предвиђено је да на овој 
конференцији учествује и председник 
НСРС мр Небојша Стефановић.

Завршен први квартал 
Twinning пројекта

Представници Делегације ЕУ у 
Србији и лидери пројекта из НСРС и 
Парламента Грчке су оценили да је 
први квартал Twinning пројекта ус-
пешно завршен. За прва четири ме-
сеца спровођења пројектних актив-
ности, експертске мисије су органи-
зоване за сваку од пет компоненти 
пројекта. Током бројних посета, екс-
перти из Парламента Грчке и других 
мандаторних тела, су настојали да се 
информишу о надлежностима, про-
цедурама, институтима и делокругом 
послова НСРС.

Након прве фазе, која је имала за 
циљ процену постојећих стања, екс-
перти ће припремити извештаје о 
утврђеном стању по компонентама 
пројекта, а потом и препоруке за от-
клањање евентуалних недостатака 
и унапређење парламентарних ак-
тивности кроз рад релеватних служ-
би у НСРС. Такође биће организова-
не и радионице за народне посла-
нике и запослене како би се укљу-
чио што већи број људи, и како би 
се разменила релевантна искуства. 
Пројекат, у коме су партнери Народна 
скупштина и Парламент Грчке, а који 
се финансира из ИПА фондова, има 
за циљ унапређење ефикасности, од-
говорности и транспарентности рада 
Народне скупштине, нарочито у доме-
ну усвајања закона и хармонизације 
националног законодавства са прав-
ним тековинама Европске уније, као и 
кроз контролну функцију парламента.
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Датум урезан у мермеру, на улазу  у 
Дом Народне скупштине из Косовске 
улице. Датум је урезан у време оку-
пације, када је у Дому била смештена 
окупациона управа за град Београд.
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З
Закон о Народној скупштини

„Закон о законодавном телу”; „општи 
правни акт који Скупштина доноси о 
себи самој”. Овим законом утврђују 
се положај, надлежност, организација 
и начин рада и одлучивања Народне 
скупштине, положај, права и дужности 
народних посланика, амблеми, сим-
боли и обележја Народне скупштине, 
однос Народне скупштине према дру-
гим државним органима, међународ-
на сарадња, управљање имовином 
коју користи Народна скупштина, фи-
нансирање Народне скупштине, по-
ложај Службе Народне скупштине, 
као и друга питања од значаја за рад 
Народне скупштине.

И
Избори

Демократски механизам путем којег 
бирачи, на основу слободно изражене 
воље, одређују своје политичке пред-
ставнике. Основ су легитимности др-
жавне власти у демократској уставној 
држави. Изборе за народне послани-
ке расписује председник Републике, 
а изборе за председника Републике 
и одборнике расписује председник 
Народне скупштине.

Ј
Јавност рада

Основно начело рада парламента 
којим се обезбеђује увид најшире јав-
ности у рад Народне скупштине пу-
тем телевизијских и интернет прено-
са седница Народне скупштине, кон-
ференција за новинаре и издавањем 
различитих саопштења о активност-
има и раду Народне скупштине, омо-
гућавањем праћења рада Народне 
скупштине од стране представника 
средстава јавног информисања, пос-
матрача домаћих и међународних уд-
ружења и организација и заинтере-
сованих грађана, увидом у докумен-
тацију и архиву Народне скупштине 
и стенографске белешке, на интер-
нет страници Народне скупштине и 
на друге начине у складу са законом 
и Пословником Народне скупштине.

У Малој сали Дома Народне скуп-
штине, 17. априла, представљена 
је књига др Зорана Миливојевића 
„Интерпарламентарна унија: Пар-
ламентарне ’Уједињене нације’”, у из-
дању Службеног гласника. О књизи су 
говорили мр Небојша Стефановић, 
председник Народне скупштине, 
проф. др Радош Љушић, в.д. дирек-
тора Службеног гласника, проф. др 
Бранко Ракић и аутор.

Из уводне речи председника Народне 
скупштине издвајамо: „Народна 
скуп штина је 2011. године, обе-
лежила 120 година учешћа у раду 
Интерпарламентарне уније.

После само две године од оснивања 
најстарије парламентарне организа-
ције 1889. године, тадашња Српска 
народна скупштина се прикључи-
ла групи превасходно западноевроп-
ских парламената у очувању мира и 
решавању спорова супротстављених 
страна путем дијалога, тада револу-
ционарне идеје, чија имплементација 
и данас представља актуелно место у 
међународним односима.

У намери да буде представљена у 
свету и развија сарадњу са парла-
ментима, Србија је у времену ус-
постављања своје модерне држав-
ности далековидо препознала зна-
чај Интерпарламентарне уније. 
Генерације посланика и службеника 
Народне скупштине уложили су ог-
роман напор у темеље ове важне ин-
ституције приликом оснивања и, кас-
није, у њено контиунирано трајање 
које се протеже од XIX до XXI века.”

Председник Стефановић је у увод-
ној речи закључио и да „ један од глав-
них задатака свих будућих генера-
ција посланика треба да буде очу-
вање Интерпарламентарне уније и 
подршка њеним активностима, јер на 
тај начин чувамо сећање на нашу де-
мократску прошлост и наду у демо-
кратску будућност Србије.”

Научна публикација о 
интерпарламентарној 
унији представљена у 
Народној скупштини
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п р е дс та в љ а мо

Марија Обрадовић

Датум рођења: 24.06.1974

Занимање: новинар

Датум потврђивања посланичког 
мандата: 31. мај 2012

Чланство у одборима: Одбор за 
културу и информисање, Одбор за 
спољне послове и Одбор за европ-
ске интеграције

Место пребивалишта: Београд

К: Који су Вам омиљени писци, да ли 
их имате?
МО: Како су се мењала моја интере-
совања, тако су се мењали и омиљени 
писци у различитим периодима жи-
вота. Обожавам да читам и занимају 
ме различите теме. У књизи, дакле 
и од аутора неког дела, очекујем да 
ми понуди нови поглед на одређени 
проблем и увек штиво које читам ко-
ристим као нову коцкицу у слагали-
ци знања.Жао ми је што библиотеке 
постају својеврсни музеји, а не свако-
дневница грађана Србије. Професори 
књижевности би морали да инсисти-
рају да млади више читају. Ера инва-
зије интернета није оправдање за на-
цију која не чита. У Србији стасала је 
нација реално неписмених људи, који 
не знају граматичка правила српског 
језика, о стилу изражавања и право-
писним финесама да и не говоримо. 
Свакодневно користим рачунар по 
неколико сати, али ипак имам време-
на да узмем књигу у руке и проведем 
бар пола сата у свету књижевности. 
Нема оправдања, само има лоше ор-
ганизованог времена.

К: Налазите ли времена да читате?
МО: Наравно, то је једини начин да 
побегнем из напорне свакодневни-
це. Медијском кампањом могли бис-
мо да сугеришемо грађанима Србије 
да слободних пола сата које сигур-
но имају дневно, проведу уз књигу, а 
не као што данас, већина аутоматски 
укључује ТВ, без конкретне намере 
да погледају одређену емисију, већ да 
убију време. Читање занимљиве књи-
ге сигурно ће више пријати нашој 
психи него трећеразредни ријалити 

садржаји српских медија, али треба 
рећи себи: нећу да гледам ово испи-
рање мозга, хоћу да прочитам неш-
то паметно! На крају, штампана књи-
га није обавеза, и на интернету данас 
постоји море књижевних дела.

К: Да ли сте имали хероје/узоре у 
детињству, имате ли их сада и које?
МО: Нисам тип особе која идеализује 
било кога или било шта, али поједини 
поступци и изјаве људи могу да нам 
буду мотиви у животу. Изузетно це-
ним вредне, посвећене људе који не 
одустају, али су истовремено и веома 
образовани и информисани. Та ком-
бинација врлина уз одлучност даје 
најбоље резултате. У мом окружењу 
има таквих људи и они су ми узор, тру-
дим се да их пратим. Необразовани, 
дрски и непристојни људи биће про-
шлост Србије. Нова генерација мла-
дих политичара Србије гради нову 
слику наше земље, модерне, напред-
не, вредне, упорне, жељне да попра-
ви позицију Србије у региону и свету.

К: Шта некога чини херојем?
МО: Херој је свако од нас ко успе 
да помери своје границе – креатив-
ности, знања, храбрости, снаге, пос-
већености. Сваког дана постижемо 
мале победе у својим животима, а то 
нам понекад промакне, јер живимо у 
трци за бољим животом, више новца 
и престижа, па заборавимо на свако-
дневне мале ствари које живот чине. 
Притиснути послом и бригама, често 

не ценимо довољно осмех своје де-
це, пољубац драге особе и удобан дом 
када се вратимо с посла. Да се наша-
лим: моја породица се „херојски” но-
си са мојим одсуством из куће због 
посла.

К: Како изгледа један Ваш дан, ван 
НСРС?
МО: Као посланик СНС имам обаве-
зе и у странци, па сам често на терену 
са грађанима. Од скоро, као коорди-
наторка Женске парламентарне мре-
же (неформална група свих послани-
ца НСРС) имам додатне обавезе по-
кушавајући да оснажимо жене ши-
ром Србије да се укључе у што већем 
броју у политику и да заузму места 
одлучивања у локалним самоуправа-
ма јер само на тај начин могу да про-
мене ствари у политици својих места.

Оно мало слободног времена трудим 
се да проведем са породицом, али ка-
ко сам мама тинејџера, морам ја њима 
да се прилагођавам и да не „смарам” 
много. Радује ме кад викенд проведе-
мо у викендици крај Краљева. Тад по-
бегнем од телефона и компјутера и 
уживам с породицом и пријатељима.

К: Шта се мења кад неко постане 
народни посланик?
МО: Мањак времена за старе прија-
теље и породицу, а много нових 
пријатеља и „пријатеља”. У овом са-
зиву НСРС сазрева нова генера-
ција младих, образованих, одговор-
них политичара који ће се разлико-
вати од досадашњих народних посла-
ника који су били симбол узалудног 
трошења новца, лењости, бахатости. 
Медији треба да промовишу пози-
тивне резултате посланика, а не да 
потхрањују погрешну слику о беско-
рисности скупих посланика, упорним 
стављањем у погрешан контекст сва-
ке наше изјаве или нашег путовања.

К: Имате ли неки мото/девизу које се 
држите?
МО: Пази шта желиш, може да ти се 
оствари! Данас су људи похлепни и 
не размишљамо често о последица-
ма својих поступака или намера. По 
сваку цену желимо нешто, не обази-
рући се ни на кога. Посебно у нашем 
послу, понесу нас изазови, а одговор-
ности је мало.


