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Поштовани читаоци „Кворума”,
Тема броја који је пред вама биће унеколико другачија од онога 
што је досада било уобичајено. Наиме, у овом броју упознаћемо 
вас са радом Групе за едукацију, организационе јединице у служ-
би Народне скупштине која се бави комуникацијом са грађанима.

Имаћете прилику да сазнате шта је потребно како бисте обишли 
Народну скупштину, пратили седницу са галерије Велике сале, 
учествовали у симулацији рада парламента или добили брошуре 
о Народној скупштини.

Наравно, као и у претходним издањима, информисаћемо вас о за-
конодавном раду, међународним активностима и другим посло-
вима које је Народна скупштина обављала током јула месеца.

Представићемо и неке од нових наслова којима је недавно обо-
гаћен фонд књига наше библиотеке.

Надамо се да ће вам читање бити од користи,

Срдачно,

Генерални секретар
Јана Љубичић
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Група за едукацију и презентацију скупштинске башти-
не Народне скупштине као организациона јединица у ок-
виру Службе Народне скупштине је образована с циљем 
јачања и унапређења двосмерне комуникације институ-
ције и грађана или група грађана. У Групи раде Биљана 
Милосављевић, руководилац Групе и Весна Дујмовић 
Росић и Родољуб Динић, саветници, а однедавно и двоје 
стажиста, Драгица Петковић и Владимир Милојевић.

Кроз различите програме за приступ јавности, Група за 
едукацију афирмише значај парламента, његову улогу и 
положај у друштву.

Такође, ови програми омогућавају да се у Народној 
скупштини чује глас и мишљење грађана.

Група за едукацију и презентацију скупштинске башти-
не се бави промоцијом Народне скупштине, као дома де-
мократског дијалога и куће свих грађана, кроз принципе 
отворености, доступности и одговорности.

Сви програми за приступ јавности настали су кроз ви-
шегодишње искуство у комуникацији са грађанима. У 
конципирању ових програма значајно су помогла и иску-
ства европских парламената. Ови програми су развојни 
и мењају се како се мењају захтеви грађана.

Због тога су програми за приступ јавности прецизно прила-
гођени различитим циљним групама и њиховим потребама.

Програми су једнако доступни грађанима који посећују 
Народну скупштину, али и грађанима до којих парламент 
долази, као и грађанима који користе савремене техно-
логије у комуникацији.

За оне грађане који могу да дођу у Народну скупшти-
ну, постоји неколико програма посета, као и програм 
праћења седница са галерије Велике сале.

За грађане који то не могу, Група за едукацију и презен-
тацију скупштинске баштине припрема бројне инфор-
мативне публикације, промотивне филмове и програм 
теренских посета – Мобилни парламент.

Грађани који користе савремене технологије, могу да се 
преко интернет презентације Народне скупштине ин-
формишу о раду парламента. Такође могу и у виртуелну 
шетњу кроз Народну скупштину.

Група за едукацију и презентацију скупштинске баш-
тине, у сарадњи са колегама из других организацио-
них јединица, припрема и портал „Скупштина у бројка-
ма”, на сајту Народне скупштине. Реч је о занимљи-
вим статистичким подацима о актуелном и претходним 
сазивима.

Запослени у Групи раде и у уређивачким одборима 
Кворума и Инфобила, екстерног и интерног билтена 
Народне скупштине.

Како би ишла у корак са најновијим тенденцијама на 
пољу транспарентности институција, Група за едукацију 
и презентацију скупштинске баштине са Мисијом ОЕБС 
у Србији започела реализацију пројекта „Јачање капаци-
тета Народне скупштине за ефикаснију комуникацију са 
грађанима”.

Пројекат има више компоненти између осалог рад на 
унапређењу онлајн програма за приступ јавности, изра-
ду стратегије развоја Групе, као и регионалну конферен-
цију на тему доступности парламената за грађане.

Све информације о раду Групе и програмима за приступ 
јавности грађани могу добити на интернет презентацији, 
у делу „Центар за посетиоце” (http://www.parlament.gov.
rs/грађани/едукативни-центар.59.html)

те м а  б р ој а

Група за 
едукацију и 
презентацију 
скупштинске 
баштине
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Поред наведених закона, донети су 
и: Закон о потврђивању Споразума о 
економској и техничкој сарадњи у об-
ласти инфраструктуре између Владе 
Републике Србије и Владе Народне 
Републике Кине и Закон о потврђи-
вању Споразума о изменама и допу-
нама Споразума између Републике 
Србије и Републике Италије о креди-
ту за реализацију Програма „Кредит за 
помоћ малим и средњим предузећи-
ма преко домаћег банкарског сектора 
и подршку локалном развоју кроз јав-
на комунална предузећа”.

На седници Деветог ванредног засе-
дања Народне скупштине у 2013. го-
дини, донети су: Закон о изменама и 
допунама Закона о државном преме-
ру и катастру и Закон о прекршајима.

Одлуке које је Народна 
скупштина донела у јулу

Народна скупштина је у јуну донела 
три одлуке.

На седници Деветог ванредног за-
седања у 2013. години, Народна 
скупштина је донела Одлуку о избо-
ру 16 судија који се први пут бирају 
на судијску функцију и Одлуку о избо-
ру 12 заменика јавног тужиоца који се 
први пут бирају на судијску функцију. 
На истој седници, Народна скупштина 
је за члана Одбора Агенције за борбу 
против корупције изабрала Драгану 
З. Коларић, на предлог председника 
Републике.

Закони које је Народна 
скупштина донела у јулу

Народна скупштина је у јуну донела 12 
закона.

На седници Осмог ванредног засе-
дања Народне скупштине у 2013. го-
дини, донети су: Закон о изменама и 
допунама Закона о буџету Републике 
Србије за 2013. годину; Закон о изме-
нама и допунама Закона о буџетском 
систему; Закон о измени Закона о пен-
зијском и инвалидством осигурању; 
Закон о преузимању обавеза Јавног 
предузећа „Путеви Србије” према при-
вредним друштвима на основу неиз-
мирених обавеза и претварању тих 
обавеза у јавни дуг Републике Србије; 
Закон о измени Закона о преузимању 
обавеза здравствених установа пре-
ма веледрогеријама по основу набав-
ке лекова и медицинског материјала 
и претварању тих обавеза у јавни дуг 
Републике Србије; Закон о рачуновод-
ству; Закон о ревизији и Закон о фак-
торингу.



5

с к у п шти н а  у  ј ул у

Обраћање Штефана Филеа, 
комесара Европске комисије за 
проширење и суседску политику

На Петој посебној седници одржа-
ној 11. јула 2013. године, народним 
посланицима се обратио Штефан 
Филе, комесар Европске комисије 
за проширење и суседску политику. 
Стенографске белешке говора госпо-
дина Филеа доступне су на интернет 
страници Народне скупштине http://
www.parlament.gov.rs/aktivnosti.940.
html.

Изабран нови председник Одбора 
за европске интеграције

На седници Одбора за европске ин-
теграције одржаној 9. јула 2013. године, 
чланови Одбора су изабрали Наташу 
Вучковић за председника Одбора.

Изабрани члан и заменик 
члана Комисије за спровођење 
Националне стратегије 
реформе правосуђа

На седници Одбора за правосуђе, 
државну управу и локалну само-
управу одржаној 15. јула 2013. го-
дине, чланови Одбора су изабра-
ли Неђу Јовановића и Ненада 
Константиновића за члана и заме-
ника члана Комисије за спровођење 
Националне стратегије реформе пра-
восуђа.

Донет Закон о изменама и 
допунама Закона о буџету 
Републике Србије

На седници Осмог ванредног засе-
дања Народне скупштине у 2013. годи-
ни, Народна супштина је донела Закон 
о изменама и допунама Закона о буџе-
ту Републике Србије. Циљ доношења 
овог закона био је да се смање расхо-
ди буџета уз истовремено јачање по-
реске дисциплине која ће омогућити 
повећање наплате прихода. Ребаланс 
буџета Републике Србије за 2013. го-
дину заснива се на оствареним ма-

кроекономским и фискалним резул-
татима, ревидираним макроеконом-
ским и фискалним пројекцијама за 
2013. годину, ревидираним процена-
ма међународних институција и мера-
ма Владе за контолу дефицита. Наиме, 
у прва четири месеца 2013. године за-
бележен је благи опоравак привред-
не активности, раст извоза, што је уз 
успоравање раста увоза, допринело 
смањењу спољнотрговинског дефи-
цита текућег рачуна платног билан-
са. За 2014. годину предвиђен је по-
степени економски опоравак праћен 
неопходном фискалном консолида-
цијом, смањењем инфлације, благим 
растом дефицита текућег рачуна и по-
бољшањем услова на финансијском 
тржишту и тржишту рада.

Донет нов Закон о прекршајима

На седници Деветог ванредног засе-
дања Народне скупштине у 2013. го-
дини, Народна скупштина је донела 
нов Закон о прекршајима. Циљ доно-
шења овог закона био је у решавању 
проблема у досадашњем раду прекр-
шајних судова и регулисању реша-
вања прекршајних предмета на еко-
номичнији и ефикаснији начин, а све 
у складу са Европском конвенцијом о 
заштити људских права, јуриспруден-
цијом Европског суда за људска права 
и другим важећим међународним до-
кументима. Једна од новина коју про-
двиђа овај закон је повећање роко-
ва застарелости. Наиме, прекршајни 
поступак не може се покренути ако 
протекне две године од дана од ка-
да је прекршај учињен, а вођење са-
мог поступка у сваком случају заста-
рева када протекне рок од четири го-
дине од када је прекршај учињен. У 
складу са потребама праксе, релатив-
ни рокови застарелости повећани су 
на две године, имајући посебно у ви-
ду да су се још преношењем у надлеж-
ност судијама за прекршаје пореских, 
девизних, царинских и других специ-
фичних прекршаја, изменили услови 
под којима судија за прекршаје ради. 
Такође, уведен је и институт прекр-
шајног налога (који издају органи уп-
раве за прекршаје за које је предвиђа-
на новчана казна у фиксном износу), 
као и јединствени регистри (прекр-
шајних санкција и ненаплаћених нов-

Обраћање Ранка Кривокапића, 
председника Скупштине 
Црне Горе и председника 
Парламентарне скупштине ОЕБС-а

На Четвртој посебној седници одржаној 
11. јула 2013. године, народним посла-
ницима се обратио Ранко Кривокапић, 
председник Скупштине Црне Горе и 
председник Парламентарне скупшти-
не ОБЕС-а. Стенографске белешке го-
вора господина Кривокапића доступ-
не су на интернет страници Народне 
скупштине http://www.parlament.gov.
rs/aktivnosti.940.html
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чаних казни), јер се указала потреба 
за увођење система контроле напла-
те новчаних казни који није био у ве-
ликој мери присутан. Такође је новим 
законом на детаљнији начин уређена 
прекршајна одговорност правних ли-
ца, прекршајна санкција и рад у јав-
ном интересу ради њене шире при-
мене.

Разматран Извештај о раду 
Канцеларије за Косово и Метохију

Одбор за Косово и Метохију је на се-
дници одржаној 5. јула 2013. године 
разматрао и усвојио Извештај о ра-
ду Канцеларије за Косово и Метохију 
за период јануар – јун 2013. године. 
Извештај је презентовао Александар 
Стојановић, помоћник директора 
Канцеларије, а седници су присуство-
вали и поједини начелници округа са 
Косова и Метохије.

Разматрана Информација 
о Резолуцији Европског 
одбора Међународне 
конфедерације друштва аутора 
и композитора (МКДАК)

Одбор за културу и информисање је на 
седници одржаној 8. јула 2013. године 
разматрао Информацију о Резолуцији 
Европског одбора Међународне кон-
федерације друштва аутора и компо-
зитора (МКДАК) о спорним члановима 
Закона о ауторским и сродним прави-
ма који је ступио на снагу 1. јануара 
2013. године. Након расправе, Одбор 
је донео Закључак да се ова информа-
ција упути надлежним министарстви-
ма на разматрање, са захтевом да ми-
нистарства о свом ставу по овом пи-
тању, обавесте Одбор.

Разматрани тромесечни 
извештаји и информације 
о раду министарстава

Одбор за рад, социјална питања, 
друштвену укљученост и смањење 
сиромаштва, Одбор за културу и ин-
формисање и Одбор за здравље и 
породицу су, као надлежни одбо-

ри, размотрили тромесечне инфор-
мације Министарства рада, запо-
шљавања и социјалне политике, 
Министарства културе и информи-
сања и Министарства здравља. Након 
расправе, информације су прихваће-
не.

Разматране представке 
грађана и организација

Одбор за просторно планирање, са-
обраћај, инфраструктуру и телекому-
никације је на седници одржаној 9. ју-
ла 2013. године, разматрао представ-
ке грађана и организација упућене 
Одбору. Такође, и Одбор за здравље и 
породицу је на седници одржаној 16. 
јула 2013. године, разматрао Извештај 
Радне групе за разматрање представ-
ки грађана и организација упућених 
Одбору.

Јавна слушања у јулу

Одбор за просторно планирање, са-
обраћај, инфаструктуру и телеко-
муникације организовао је 24. ју-
ла 2013. године јавно слушање на 
тему „Пројекат пловног пута Канал 
Морава”. Истакнуто је да је овакав 
пројекат мултидисциплинаран и да 
Србији омогућава да валоризује свој 
географски положај, приближи се 
Западној и Централној Европи и пове-
же са свим осталим деловима света.

О учесницима и информацијама 
које су том приликом изнете може-
те прочитати на интернет страни-
ци Народне скупштине http://www.
p a r l a m e n t . r s / O d r % C 5 % B E a n o _
javno_slu%C5%A1anje_na_temu_
Pro j e k a t _ p l o v n o g _ p u t a _ K a n a l _
Morava.19311.941.html

Јавно слушање организовано је уз 
подршку Програма Уједињених на-
ција за развој (УНДП) и Швајцарске 
агенције за развој и сарадњу (СДЦ), 
кроз пројекат „Јачање надзорне улоге 
и јавности у раду Народне скупштине”.

***

Одржани састанци Националног 
огранка Глобалне организације пар-
ламентараца за борбу против ко-
рупције (GOPAK)

Национални огранак GOPAK-а одржао 
је током јула месеца два састанка на 
којима је разматран и усвојен програм 
рада (Акциони план) Националног 
огранка за период 2013–2015. године.

Рад националног GOPAK огранка под-
ржавају Програм Уједињених нација 
за развој (УНДП) и Швајцарска аген-
ције за развој и сарадњу (СДЦ), кроз 
пројекат „Јачање надзорне улоге и 
јавности у раду Народне скупштине””

***

Одржан међусекторски састанак 
Комисије за праћење спровођења 
Националног акционог плана за при-
мену Резолуције 1325 СБ УН – Жене, 
мир и безбедност у Републици Србији 
2010—2015

У Народној скупштини је 22. јула 2013. 
године одржан међусекторски са-
станак Комисије за праћење спро-
вођења Националног акционог плана 
за примену Резолуције 1325 СБ УН – 
Жене, мир и безбедности у Републици 
Србији 2010- 2015, на коме су пред-
стављене досадашње активности 
и најављен будући рад институци-
оналних механизама за спровођење 
Националног акционог плана за при-
мену Резолуције. Договорено је да ће 
на наредном састанку бити усвојен 
предложени програм.

Презентовани резултати 
истраживања јавног мњења 
о односу грађана према 
Народној скупштини

29. јула 2013. године у Народној 
скупштини презентовани су резулта-
ти истраживања јавног мњења о од-
носу грађана према Народној скупш-
тини. Истраживање је урадио ЦЕСИД, 
а исто је спроведено у оквиру проје-
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кта Јачање надзорне улоге и транспа-
рентности у раду Народне скупшти-
не, који Народна скупштина реализује 
у сарадњи са Програмом Уједињених 
нација за развој (УНДП) и Швајцарском 
агенцијом за међународни развој и 
сарадњу (СДЦ). Истраживање је рађе-
но у мају месецу 2013. године, на узор-
ку од 1.108 грађана и представља јед-
но од првих у Србији, а имало је за 
циљ да се на свеобухватан начин ис-
пита какав је однос грађана према 
Народној скупштини. На презента-
цији је истакнуто да је поред увођење 
система е-Парламента, обогаћен и 
садржај интернет странице Народне 
скупштине, уведени су и директни 
преноси седница Народне скупшти-
не, њених радних тела и свих осталих 
активности у организацији Народне 
скупштине. Такође се објављује и ин-
формативни билтен „Кворум” а грађа-
нима су доступни и информатор о ра-
ду и стенобелешке са седница, што 
свеукупно повећава ниво транспа-
рентности. Међутим, констатовано је 
да је Народна скупштина и даље у сен-
ци ивршне власти и да то утиче и на 
перцепцију грађана према Народној 
скупштини и да би промена изборног 
закона и директан избор народних 

посланика, као и њихова интензив-
нија комуникација са грађанима, мог-
ли допринети даљем повећању пове-
рења грађана у Народну скупштину и 
народне посланике.

Одржана седница 
одбора ван седишта

Седнице одбора Народне скупшти-
не по правилу се одржавају у се-
дишту Народне скупштине, али се изу-
зетно могу одржати и ван седишта. У 
Аранђеловцу је 27. јула 2013. годи-
не Одбор за просторно планирање, 
саобраћај, инфраструктуру и теле-
комуникације одржао управо једну 
такву седницу на којој су разматра-
не информације о 4Г технологијама. 
Презентације на ову тему имали су др 
Милан Јанковић, директор РАТЕЛ-а и 
представници Министарства спољне 
и унутрашње трговине и телекомуни-
кација.

Седница ван седишта је организова-
на 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”.

Разматран актуелни положај 
Срба у Републици Хрватској

На седници Одбора за дијаспору и 
Србе у региону, која је одржана 29. 
јула 2013. године, разматран је ак-
туелни положај Срба у Републици 
Хрватској и остваривање њихових 
мањинских права у складу са стандар-
дима Европске уније. Повод за сази-
вање ове седнице био је утицај улас-
ка Хрватске у Европску унију на Србе 
у Хрватској, хапшење 12 Срба у селу 
Трипња код Вуковара 11. јула 2013. го-
дине и случај Милета Дакића који је 
ухапшен на Рачи, у мају 2011. године.

На седници су усвојени закључци 
о којима детаљније можете про-
читати на интернет страници 
Народне скупштине http://www.
parlament.rs/14._sednica_Odbora_za_
dijasporu_i_Srbe_u_regionu.19327.941.
html.
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Мађарска снажно подржава 
прикључење Србије 
Европској унији
Делегација Посланичке групе прија-
тељства са Мађарском боравила 
је у званичној посети Парламенту 
Мађарске, на позив мађарске Групе 
пријатељства са Србијом, 6. и 7. ју-
на 2013. године. У саставу наше де-
легације били су проф. др Снежана 
Богосављевић-Бошковић, предсе-
дница Групе, Константин Арсеновић, 
потпредседник Народне скупшти-
не и чланови Групе Ото Кишмартон и 
Арпад Фремонд.

Том прилоком, делегација је води-
ла разговоре са потпредседником 
Парламента Шандором Лежаком, 
члановима Групе српско-мађарског 
пријатељства на челу са Криштофом 
Сатмаријем, председником Одбора 
за спољне послове Михалом Балом, 
председником Одбора за пољопри-
вреду Шандором Фонтом, замени-
ком државног секретара за Европску 
унију у Министарству спољних по-
слова Балинтом Одором, званични-
цима Министарства пољопривреде, 
као и представницима Туристичке 

организације Мађарске. Наша стра-
на је имала сусрете и са руковод-
ством Самоуправе српске мањи-
не у Мађарској, као и са директором 
и запосленима у српској Гимназији 
Никола Тесла у Будимпешти.

Мађарска страна је указала да је 
снажан заговорник прикључивања 
Србије Европској унији и да је спрем-
на да сва стечена искуства у том про-
цесу подели са Србијом. Указано је да 
постоји спремност за интензивирање 
билатералне сарадње две земље у 
наредном периоду. Томе доприно-
си и међусобно разумевање и пове-
заност националних мањина које жи-
ве у Србији и Мађарској и погранич-
на сарадња која је значајна за обе 
земље. Чланови наше делегације су 
указали на добре односе две земље 
и да постоји простор за њихово даље 
унапређење у областима европских 
интеграција, пољопривреде, туризма, 
као и потребу за конкретизацијом са-
радње. Захваљено је Мађарској на 
подршци коју пружа Србији на ње-
ном европском путу и указано на важ-
ност мађарског искуства у процесима 
европских интеграција, нарочито она 

која се тичу усклађивања домаћег за-
конодавства са европским и искуства 
у коришћењу европских фондова.

Посланици Србије 
против корупције
Парламентарна скупштина Савета 
Европе је разматрала и усвојила из-
вештај „Корупција као претња влада-
вини права” известиоца Маис Репс из 
Естоније. У усвојеној резолуцији се на-
води да корупција и даље предста-
вља озбиљну претњу владавини пра-
ва у читавој Европи. Корупција подри-
ва јавне институције, нарушава зако-
не и поверење грађана у институције. 
Поред тога, има разарајуће ефекте на 
људска права, наводи се у усвојеној 
резолуцији.

У расправи су учествовале Александра 
Ђуровић, шеф Сталне делегације у 
ПС Савету Европе, Наташа Вучковић, 
Стефана Миладиновић и Светислава 
Булајић, чланови делегације, које су 
учествовали на Трећем заседању ПС 
Савета Европе, у Стразбуру, од 24-28. 
јуна. У саставу делегације су били и 
Катарина Ракић, Весна Марјановић и 
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Милош Алигрудић. У расправи на ову 
тему, Александра Ђуровић је истакла 
да се овај сазив Народне скупштине, 
Влада, посебно први потпредседник 
Владе Александар Вучић, као и вели-
ки број савесних државних службени-
ка, одлучно боре против корупције. 
„Основно начело је нулта толеранција 
према корупцији, а циљ изградња 
система у којем нема заштићених и 
изузетих, а рука правде једнако до-
пире до свих”, нагласила је Ђуровић. 
„Последње истраживање УНДП пока-
зује да се поверење грађана по овом 
питању дуплирало у Србији. То је раз-
лог зашто данас можемо подигнуте 
главе и са нескривеним поносом да 
говоримо на ову тему. Чинимо све и 
урадићемо још више да искоренимо 
корупцију, посебно оне њене видове 
који су и довели земљу у тешку еко-
номску ситуацију. Кроз законодавну 
активност, кроз рад одбора и контрол-
ну улогу Скупштине али и транспа-
рентност нашег рада боримо се не са-
мо да достигнемо законодавне стан-
дарде Европе на путу ка Европској 
унији, већ желимо да од Србије начи-
нимо земљу просперитета, земљу без-
бедних инвестиција и једнаких шанси 

за све који желе да раде”, закључила је 
Ђуровић.

Гордана Чомић известилац 
трећег комитета ПС ОЕБС
Дијана Вукомановић је предводила 
сталну делегацију Народне скупшти-
не, која је учествовала на 22. го-
дишњој скупштини ПС ОЕБС-а, у 
Истанбулу, од 29. јуна до 3. јула 2013. 
године. У делегацији су били и Мехо 
Омеровић, Гордана Чомић и Ненад 
Константиновић. Тема годишње 
скупштине је била „Хелсинки +40” и од 
изузетног је значаја, јер даје допри-
нос подршци одлукама Министарског 
савета ОЕБС-а одржаног у Даблину, у 
децембру 2012. године, да се пласи-
ра сет циљева који ће ојачати ОЕБС до 
2015. године када се обележава четр-
десетогодишњица од потписивања 
Хелсиншког завршног акта.

Током заседања, потпредседница 
Народне скупштине Гордана Чомић 
изабрана је за известиоца Генералног 
комитета за демократију, људска пра-
ва и хуманитарна питања ове органи-
зације. У првом кругу избора за ову 

позицију, потпредседница Чомић по-
бедила је са убедљивих 39 гласова, 
док су противкандидаткиње из деле-
гација Ирске (Ан Фелан) и Шведске 
(Мариа Лудквист Брумстер) освојиле 
12, односно 15 гласова.

Избор потпредседнице Народне 
скупштине за известиоца овог ко-
митета је велико признање Србији 
за рад у ПС ОЕБС и укупне резулта-
те које је постигла у домену људских 
права. Српска делегација потписала 
је „Декларацију о намерама” са парла-
ментарном делегацијом Швајцарске, у 
којој су наведени приниципи сарадње 
парламентараца у периоду 2014-2015, 
када ће наше две земље председа-
вати овом глобалном организацијом 
која окупља 57 држава света.

На крају заседања, за председни-
ка Парламентарне скупштине ОЕБС 
изабран је Ранко Кривокапић, пред-
седник Скупштине Црне Горе, са ман-
датом од годину дана.

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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Никола Радојчић

Српски државни сабори у средњем веку.
(Београд: Српска краљевска академија; Издање Задужбине Милана Кујунџића, 1940)

Никола Радојчић (29. август 1882, 
Кузмин – 12. новембар 1964, Београд) 
је био српски историчар, један од 
најзначајнијих прочавалаца историје 
средњовековне Србије свога време-
на као и историје српске историогра-
фије. Његово издање Душановог за-
коника је квалитетом превазилазило 
сва ранија издања и даље представља 
узорно издање средњовековног пра-
вног споменика. Данас, захваљујући 
савременим рачунарским техноло-
гијама, ово издање Душановог зако-
ника , као и бројни текстови о срспкој 
средњевековној историји и уметнос-
ти доступни су на веб сајту www.
monumentaserbica.com.

Књига „Српски државни сабо-
ри у средњем веку” академика 
Николе Радојчића започиње речи-
ма: „За народна представништва свих 
просвећених држава постављена су у 
науци питања, да ли су наставак ста-
родревних народних зборова, или су 
израсла из скупова виших друштве-
них редова, или су се развила из двор-
ских савета или у њима има елемена-
та различитих скупова.”

Дајући преглед извора за своја ис-
траживања српских државних сабора 
у средњем веку, академик Радојичић 
анализира њихову поузданост на-
водећи бројну страну и домаћу ли-
тературу у којој се могу наћи пода-
ци о теми истраживања. О државном 
устројству Србије водила се брига и 
у другим државама тог времена бу-
дући да је она „вековима држала срце 
Балканског полуострава и скоро јед-
но столеће била главна сила на њему. 
Стога се „морало знати у чијим је ру-
кама стварна власт у Србији – да ли 
владар чини у њој шта му је по вољи, 
или моћно племство поступа како 
му налажу његове користи, или сил-
на црква држи главну власт у својим 
рукама, или силовита војска распо-
лаже с владаром и државом.”1 Треба 

1 Никола Радојчић. Српски државни сабори у средњем веку. 
Београд: Српска краљевска академија; Издање Задужбине 
Милана Кујунџића, 1940, стр. 3

имати у виду да су средњевековни са-
бори били проширени скупови вла-
дарске дворске околине, чији је број 
био појачан званицама из редова ви-
шег племства, које је по традицији 
учествовало на зборовима. Владар их 
је обично сазивао када му се свиди, 
и износио пред њих само оно што он 
хоће. Српски државни сабори одвија-
ли су се углавном у црквама или под 
ведрим небом. Српске државне сабо-
ре сазивао је само владар и они се ни-
су одржавали у одређеним роковима, 
већ према вољи владара. Тако српски 
сабори у средњем веку нису директно 
одлучивали о важним државним по-
словима, особито о односима с ино-
странством, пријатељским и неприја-
тељским. О чиновништву српских др-
жавних сабора скоро да нема поузда-
них података и историјска наука о то-
ме зна веома мало.

Разматрајући традицију словенских 
народних зборова, које сматра еле-
ментом из кога је израсла установа 
српских државних сабора, аутор пра-
ви паралеле с традицијама других на-
рода наглашавајући да су код Словена 
у оваквим састанцима учествовали 
сви одрасли мушкарци и сви војници 
што је код страних посматрача оста-
вљало утисак да међу Словенима вла-
да цели народ, да они живе у демо-
кратији која се лако могла извргну-
ти у анархију. Друга установа која је, 
мада само посредно, деловала на раз-
витка српских сабора јесу сабори у 
римским провинцијама и дијецезама. 
„Потекли из ранијих скупова, редов-
но ради заједничког култа, постали 
су сабори у провинцијама и касније 
дијецезама, зборови становништва и 
чиновништва, којима су цареви чес-
то намењивали и задатак да расте-
рете централну државну управу и да 
надгледају рад чиновника.”2 На запа-
ду су се ови сабори одржали до краја 
западног римског царства, а на исто-
ку нису преживели Јустинијанско до-
ба, те их Словени нису затекли када 

2 Исто, стр. 39

су доселили на Балканско полуостр-
во. Међутим, хришћанска црква је у 
својим покрајинским синодима при-
мила не само име и један део ра-
да од ранијих покрајинских сабора, 
већ и привилегије учесника и начин 
расправљања и одлучивања, те је тако 
континуитет римских провинцијских 
сабора и хришћанских покрајинских 
синода несумњив. Тако је трећи еле-
мент постанка и развитка српских 
државних сабора у средњем веку уп-
раво установа црквених сабора.

Радојчић примећује да српско свеш-
тенство није бунило и организова-
ло властелу против владара, како је 
то често чинило свештенство на за-
паду. „У Србији је црква својски са-
рађивала с владаром, и није се бо-
рила против њега. Из таковог стања 
излазе занимљиви односи међу срп-
ским црквеним и државним сабори-
ма, због којих развитак српских др-
жавних сабора, као представничких 
тела, највише одудара од сличних са-
времених установа на западу и севе-
роистоку Европе. Српска православ-
на црква није се борила против држа-
ве ради примата, као западна, и није 
с оноликом немилосрдном жестином 
као она уништавала трагове древних 
народних претхришћанских обичаја. 
Зато се за српске државне саборе сме 
рећи да су израсли у складнијем споју 
из словенских обичаја и из црквених 
закона неголи западни из германских 
традиција и црквених установа.”3 У 
оваквом односу српске православ-
не цркве и српске државе, Радојчић 
види разлог зашто у средњевековној 
Србији није дошло до стварања моћ-
них племићких сталежа који су те-
жили да одузму власт владару, мада 
уз примедбу да можда за то није би-
ло времена јер је такав дуализам вла-
сти карактеристичан за 15. и 16. век. 
„Нипошто се при томе не сме забора-
вити да је српској властели недостаја-
ло идејно вођство у стварању органи-
зованих сталежа, које је на Западу 

3 Исто, стр. 42
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пружала црква, увек супарник држа-
ве, док је српска православна црква 
предњачила у пуној оданости владару 
и државној власти; може бити да се 
и због тога свештени чланови сабо-
ра нису одвајали од осталих, па тако 
у српском државном сабору уопште 
није дошло до оснивања изразитих 
сталешких курија. Сабор је остао 
јединствен.”4

Аутор закључује да германско и сло-
венско право није било тако повољ-
на подлога за јачање владарског по-
ложаја у држави, и зато су их влада-
ри истрајно потискивали увођењем 
римског права. Први српски владар 
код кога се сасвим јасно осећају ви-
зантијска схватања о положају вла-
дара према држави и према цркви 
био је Стефан Немања. Млада срп-
ска држава у 12. веку се ипак разли-
ковала од Византије нарочито по две-
ма својим особинама – њено станов-
ништво није било углавном једнако 
и једнолико по својим правима, као 
у византијском царству, него се већ 
делило на полуслободне, слободне 
и властелу, а српска војска није би-
ла, као у Визанитији, већином плаће-
ничка, него претежно народна, најви-
ше властеоска. „Зато су српски сабо-
ри морали имати нешто више права 
и моћи неголи тадашњи византински 
скупови високих чиновника и дворја-
на. И имали су их. Присуство власте-
ле у Рашкој и учествовање народа као 
целине у ратовима онемогућивали су 
потпуно прегледање свечаних визан-
тинских скупова, маколико српски 
владари тежили да од својих држав-
них сабора начине свечане састанке 
дворјана и чиновника, какви су тада 
били још у Византији у обичају.”5

Развој српских државних сабора у 
средњем веку аутор распоређује на 
ране српске државне саборе, сабо-
ре доба Немањића, Стефана Немање, 
Стефана Првовенчаног, Радослава и 

4 Исто, стр. 254
5 Исто, стр. 47
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Владислава, о којима постоје пода-
ци само у делима домаћих писаца, 
даље на саборе времена краља Уроша 
Великог и његових синова Драгутина 
и Милутина, у коме су сабори по-
тврђени и домаћим повељама, затим 
на саборе периода владавине краља 
Стефана Дечанског и царева Душана 
и Уроша. Потом, аутор у својим раз-
матрањима обухвата државне саборе 
за време владавине Кнеза Лазара и 
деспота Стефана и Ђурђа и његових 
наследника који већ улазе у европски 
нови век, мада сматра да је за Србе 
средњи век трајао све до пада Србије 
1459. и до пуне пропасти српске сло-
боде падом Зете 1499. године.

Губитком самосталности српске др-
жаве у 15. веку црква постепено пре-
узима неке функције државе. „За вре-
ме српске државне самосталности 
у средњем веку државни сабори ни-
су ни у Србији, као ни иначе, пред-
стављали цео народ, него само ње-
гове повлаштене класе, више свеш-
тенство и властелу. Црква је примила 
овакав састав сабора од српске држа-
ве на умору и измењивала га под при-
тиском нових прилика. Док је било 
властеле, она је на црквеним сабори-
ма, када се није радило само о цркве-
ним пословима, поред свештен-
ства окупљала и властелу, али када 
се властела расула, изгинула и већи-
ном изгубила у простом народу, он-
да је црква властелу у сабору замени-
ла угледним Србима, који су се иста-
кли способношћу и пожртвованошћу 
и тако стекли народно признање као 
његови заступници. На сабору у Пећи 
1450. једва се осећа по саставу сабора 
да то није државни сабор, него цркве-
ни. Чланови су исти као на држав-
нима, али сазивач није владар него 
патријарх.”6 Тако је српска црква под 
турским ропством претварала уски 

6 Исто, стр. 49

српски средњевековни државни са-
бор у широко српско представнич-
ко тело, уводећи у њега ниже свеш-
тенство и народне представнике. У 
том смислу, развој народног предс-
тавништва у Србији се знатно разли-
кује од развоја представничких тела 
у западној Европи. Српски средње-
вековни државни сабори претвори-
ли су се у народна представништва 
у окриљу српске православне цркве 
за време турског ропства, под моћ-
ним утицајем српских државних тра-
диција и с родољубивом и пожртво-
ваном сарадњом српске православ-
не цркве. „Име сабора остало је сви-
ма црквеним прославама у Србији, 
а састав српских црквено-народних 
сабора у Аустрији и првих народних 
скупштина у ослобођеној Србији ско-
ро је сасвим једнак склопу сабора око 
српских црквених поглавица од 15. до 
18. века.”7

Моћ традиције у старој српској држа-
ви била је тако јака да су државни са-
бори поступали истоветно од 13. века 
и владавине Стефана Првовенчаног 
до 15. века, времена владавине дес-
пота Стефана и његових наследника 
када је Србија већ улазила у завршну 
кризу своје државне самосталности.

Када је, савременим језиком израже-
но, реч о функцијама сабора као др-
жавног представничког тела сматра 
се да је пореско питањебило кључ за 
цели развој законодавне моћи сабо-
ра у средњем веку. „То моћно оружје 
за ублажавање владарске самовољ-
ности српски државни сабори као да 
уопште нису имали. Владараи су са-
ми одлучивали о својим приходима, 
који су због примитивности прили-
ка били углавном и државни, а црква 
не само да није оптерећивана поре-
зима, као на Западу, и тако изазивана 

7 Исто, стр. 50

на отпор, него је уживала највеће мо-
гуће привилегије, па њени служи-
тељи нису имали разлога ни да се са-
ми буне против владарске свемоћи у 
законодавству ни да друге за собом 
повлаче. Зато је најважније владра-
ско право у законодавству и остало у 
Србији ненанападнуто и неокрњено. 
Владар је сам био извор законодав-
ства, а српски државни сабор имао 
је само прилике, када би му је владар 
дао, да га саветује и да својим при-
суством даде већи ауторитет прог-
лашеним законима.”8 За све време 
трајања српских државних сабора, 
владар је од сабора тражио само са-
вете и обавештења, а никада им није 
препуштао одлуку.

О српским државним саборима као 
судовима има веома мало подата-
ка. Подаци којима историчари рас-
полажу указују да је само цркви у 
средњевековној Србији било стало 
до тога да своје судске сукобе, дос-
пеле до владарске личности, спрове-
де кроз сабор. „Озбиљност и опшир-
ност редовног византијског судо-
вања осећала се, наравно, и у Србији. 
Суђење је ишло прописаним путем, 
а за тај сабори нису били већином 
предвиђени.”9

На основу предложене периоди-
зације развоја народног представ-
ништва, академик Радојчић излаже 
историјски документован преглед 
улоге државних сабора у средњеве-
ковним српским земљама. Читајући 
ово дело, могуће је сагледати богат-
ство српских писаних докумената о 
том времену, као и различит однос 
српских средњевековних вадара пре-
ма сабору као државном представ-
ничком телу.

8 Исто, стр. 238—239
9 Исто, стр. 243


