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Поштовани читаоци „Кворума”,
Месец за нама обележио је низ активности које смо и у овом 
броју издвојили за вас.

Међу најважнијима свакако је избор нових чланова Владе 
Републике Србије, где ћете у оквиру теме броја имати прилику да 
прочитате и експозе премијера, Ивице Дачића.

Ради ближег дефинисања улоге Народне скупштине у пред-
стојећим претприступним преговорима, Одбор за европске ин-
теграције је образовао Радну групу која ће да изради документ о 
улози Народне скупштине у процесу преговарања са Европском 
унијом. Такође, нове судије и заменици јавних тужилаца који су 
по први пут изабрани на те функције положили су заклетву пред 
председником Народне скупштине.

Августовски број „Кворум-а” доноси и информације о свим дру-
гим активностима које су реализоване током месеца.

До следећег броја,

Срдачано,

Генерални секретар
Јана Љубичић
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Народна скупштина Републике Србије, на Шестој посеб
ној седници, у Дану за гласање, 2. септембра 2013. годи
не, изабрала је 11 нових чланова Владе, и то: за финан
сије Лазар Крстић, за одбрану Небојша Родић, за ре
гионални развој и локалну самоуправу Игор Мировић, 
за привреду Саша Радуловић, за саобраћа Александар 
Антић, за пољопривреду, шумарство и водопривреду 
Драган Гламочић, за просвету, науку и технолошки раз
вој Томислав Јовановић, за културу и информисање 
Иван Тасовац, за омладину и спорт Вања Удовичић, ми
нистар без портфеља Александар Вулин (задужен за 
Косово и Метохију) и министар без портфеља Бранко 
Ружић (за европске интеграције).

На почетку Шесте посебне седнице, која је сазвана за 30. 
август 2013. године, са тачком дневног реда: Избор и по
лагање заклетве чланова Владе, председник Владе Ивица 
Дачић поднео је експозе.

Након експозеа председника Владе, Народна скупштина 
започела је претрес о предлогу председника Владе за из
бор чланова Владе, који је настављен 31. августа и 2. сеп
тембра 2013. године. После избора, нови министри поло
жили су заклетву, чиме је отпочео њихов мандат.

Избор нових 
чланова Владе
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Поштовани народни посланици, поштовани председни-
че Народне скупштине, поштовани грађани Србије, пре 
13 месеци изабрана је садашња Влада Републике Србије. 
Том приликом рекли смо вам да желимо да радимо на 
будућности наше земље и нашег народа, да заједно са 
грађанима и њиховим заједницама, организацијама и 
институцијама и стручном јавношћу изградимо инте-
гралну визију будућности Србије, и да ка тој будућности 
закорачимо напред. Тада сам рекао да ће ова Влада 
Републике Србије бити влада за будућност, а не влада 
окренута прошлости. Напредак није пуко поправљање 
грешака из прошлости, већ непрекидно кретање ка бу-
дућности. Зато смо сами одлучили, без притиска опози-
ције, да уђемо у најширу и најтемељнију реконструкцију 
једне владе у парламентарној историји Србије.

Урадили смо то зато што немамо право да будемо за-
довољни и зато што немамо право да заборавимо да је 
само стално мењање, стално исправљање, стално по-
бољшавање – једини пут до оног циља који ова држа-
ва и њен народ заслужују. Тај циљ је модернија, правед-
нија, ефикаснија, уређенија, поштована, сигурна и бога-
та Србија. Основни циљ реконструкције Владе су упра-
во нови задаци које смо пред Владу поставили, да убрза-
мо Србију, да је променимо, а не да Србија стално буде 
талац међустраначких сукоба и поделе власти. Зато се 
међу 11 нових чланова Владе налази више од половине 
нестраначких личности.

Знам да Србији данас треба све и да јој то треба одмах. 
Србија је прошла кроз историјску кризу у којој су дове-
дени у питање наши национални и државни интереси, 
суочена са распадом бивше заједничке државе, ратови-
ма, насилном сецесијом дела наше територије, двостру-
ким стандардима међународне заједнице, са економ-
ским осиромашењем и губљењем сваке перспективе. 
Бруто друштвени производ данас је на нивоу од све-
га 65% бруто друштвеног производа из 1989. године. 
Србија више нема времена да чека. Србија више не сме 
да дозволи да буде земља изневерених очекивања, про-
пуштених прилика, која и даље води битке изгубљених 
ратова. Даме и господо, мала смо ми земља за толику ко-
личину неправде и пораза које славимо. И не треба нам 
више жртава од оних које смо већ поднели. Србија мора 
да игра на победу.

У протеклих годину дана досадашња Влада је у изузет-
но тешким међународним околностима, без готово ијед-
ног савезника на западу, успела да направи вероватно 
и најкрупније кораке напред. Почели смо да прегова-
рамо са Приштином, отварајући сасвим ново поглавље 
за припаднике нашег народа на Косову и Метохији. То 
ће им омогућити да буду међународно признати и прих-
ваћени као политички субјект, чији глас се поштује и 
уважава, али ће их истовремено заштитити и омогућити 
им нормалан живот, без страха од било чије доминације 
и насилног одвајања од Србије.

те м а  б р ој а

Експозе председника 
Владе Републике Србије 
поводом избора нових 
чланова Владе
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На овај Видовдан, Европски савет је одлучио да отпочне 
преговоре о приступању и чланству Републике Србије у 
Европској унији, без додатних услова, чиме је остварен 
вишедеценијски циљ. Добијање датума за отпочињање 
преговора са Европском унијом није ништа друго него 
само увод, први минут и први корак тог великог путо-
вања на које смо кренули. Због тога је важан и начин на-
који смо то и урадили. Основна разлика између ове вла-
де која је успела и свих других влада које су то можда 
желеле или нису управо је у том начину.

Од почетка формирања ове владе имали смо свест о то-
ме да до резултата нећемо доћи ни великим речима ни 
великим жељама, него искључиво великим радом. Ова 
влада је радила пуно више него било која друга да се 
овај дан догоди. Још важније, ова влада ниједног тренут-
ка никога, ни у Србији, нити у свету, није лагала. Имали 
смо циљ, ништа нисмо крили. Учинили смо све што смо 
рекли да ћемо учинити. На крају, осим датума, доби-
ли смо још нешто, признати смо за поуздане партнере. 
Имали смо савезнике, имали и поштовање за искреност, 
труд и коначно за учинак. Србија је, поштовани грађани, 
даме и господо, данас призната као земља која има реч и 
у чију се реч верује.

Сада за ову владу, за сваког грађанина Србије, предстоји 
онај тежи и важнији део. Европа је пред вратима, али 
није још у Србији. Преговори који нам предстоје на-
чин су да она уђе у Србију. Ми сами, наш рад, наша пос-
већеност и наш напредак начин су да она ту и остане. 
Онолико колико ми будемо у стању да будемо Европа, 
толико ће и Европа бити овде: у сваком српском селу, у 
свакој глави, и то као систем вредности, као скуп прави-
ла, закона, изграђених институција. То је следећи при-
оритет ове владе. То је циљ који морамо да остваримо.

Тешка економска и социјална ситуација један је од на-
ших најтежих и највећих проблема. Економски опора-
вак је национални приоритет, јер сви остали кључни 
циљеви ове владе зависиће од тога да ли смо способ-
ни да обезбедимо економски опстанак земље. Србија 
мора да има јасан план мера финансијске и економске 
политике у наредне три године и јасну стратегију еко-
номског развоја. Мора се зауставити економско уруша-
вање земље. Од 2008.године до краја 2012. године бру-
то друштвени производ је падао по просечној стопи од 
0,5% годишње. Готово целокупна привреда је у предсте-
чајном или стечајном стању, уз недостатак ликвидности, 
неподношљиво високе каматне стопе и више од 30% не-
наплативих кредита од привреде.

У овом истом периоду стопа незапослености је пора-
сла са 14% на око 24%, а ниво плата и пензија је стагни-
рао. Процењује се да ниво сиве економије достиже и до 
30% у односу на 15% до 20% у земљама Европске уније, 
што доводи до избегавања пореских обавеза на свим ни-
воима. Буџетски дефицит консолидованог буџета, иа-
ко мањи него раније, и даље је висок. Јавни дуг је до-
шао до границе одрживости и издржљивости, око девет 
милијарди евра, колико се Србија задужила од 2008. го-

дине, углавном није коришћено за потребе развоја, већ 
за „крпљење рупа“ у јавним финансијама. Економска 
активност се углавном темељи на јавним предузећи-
ма и државној администрацији, скоро 60%, или тргови-
ни, финансијским и другим услугама. Недостаје произ-
водња, тако да се ми данас поново налазимо пред изазо-
вима реиндустријализације, која мора да обезбеди опти-
мално реструктурирање наше привреде.

Наравно, направљени су и позитивни помаци кад је реч 
о економији. Извоз је достигао највећи удео у бруто 
друштвеном производу до сада од око 29%. Инфлација 
је стављена под контролу, курс динара је стабилизован. 
Примера ради, курс је данас око 114 динара за евро, а ка-
да сам подносио експозе приликом избора Владе пре 13 
месеци био је између 117 и 118 динара, што је готово не-
забележен пример у нашој вишедеценијској историји. У 
последњим месецима долази и до повећаног интересо-
вања страних инвеститора и добрих пословних пројека-
та, као што је аранжман ЈАТ-а и Етихада.

Међутим, упркос овим побољшањима, општи је закљу-
чак да су српске јавне финансије и привредни систем у 
веома тешком и алармантном стању. Зато је неопходно 
да у овој области дође до промена у начину на који се во-
ди економска политика, што је подразумевало и проме-
не у структури Владе приликом реконструкције.

Циљ је храбрим, али одмереним потезима, извести срп-
ску економију и државне финансије на пут дугорочне 
одрживости. Мора да дође до стабилизације јавних фи-
нансија и економског система, креирања одрживог и 
повољног пословног окружења и стимулисања одржи-
вог економског раста кроз активну развојну полити-
ку, водећи све време рачуна о одржању социјалне прав-
де. Држава мора бити гарант функционисања тржиш-
ног система и социјалне правде, а не инструмент искри-
вљене социјалне политике и главни актер на тржишту. 
Нагласак мора бити на производњи, иновацијама, кон-
курентности, извозу као бази одрживог напретка, рас-
ту запошљавања и животног стандарда свих грађана. 
Мора постојати нулта толеранција и високе казне за не-
поштовање закона и привредни криминал, као и за не-
плаћање пореза. Држава мора да буде партнер и сарад-
ник за оне који законе поштују, а да ригорозно и систе-
матично санкционише оне који то не раде.

Нова визија Србије у овом тренутку мора да се базира на 
четири кључне претпоставке.

Прво, универзални минимум социјалне заштите као оз-
нака солидарног друштва, односно као сигурност да ни-
ко неће бити остављен на цедилу.

Друго, консолидоване јавне финансије, базиране на но-
вој пореској политици, односно одговорна држава и од-
говорни грађани. То подразумева да је потребна стиму-
лативна фискална политика, која нагласак пребацује са 
намета на рад на намете на имовину, профит и, у мери 
колико је нужно, потрошњу, уз постепено али одговорно 

те м а  б р ој а
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смањење државног удела у економији и нулту толеран-
цију за непоштовање закона, привредни криминал и ко-
рупцију кроз реформисане институције система.

Треће, корпоратизација привреде, односно према др-
жавном се односити као према свом. Социјалну поли-
тику треба избацити из јавних предузећа, јер је једини 
циљ привредног друштва профит. Треба завршити про-
цес приватизације за 179 привредних друштава у ре-
структурирању. Треба увести одговорно корпоратив-
но управљање у државну администрацију и предузећа 
под државном контролом, укључујући нарочито и она 
која пролазе кроз стечајни или поступак реструктури-
рања. Треба стимулисати и активно привлачити директ-
не стране инвестиције и професионални менаџмент. 
Интервенције државе у привреди треба да буду канали-
сане и фокусиране на капиталне пројекте који доприно-
се расту бруто друштвеног производа.

Четврто, треба имати смислену регулативу, тј. оно и са-
мо оно што има смисла. Све то подразумева промену 
Закона о планирању и изградњи, измене Закона о сте-
чају и Закона о приватизацији, агресивну гиљотину про-
писа и електронску управу где год је то могуће.

У свему овоме веома је важно да се успостави отво-
рени дијалог са привредом, удружењима, синдикати-
ма, стручном јавношћу, научним круговима и предста-
вницима међународних институција. Мере које ће бити 
предложене морају бити краткорочне за наредних шест 
месеци, средњорочне до краја следеће године и на дуги 
рок за наредних пет до десет година.

Веома је важно да дође до реформе јачања капаците-
та кључних органа Министарства финансија – Пореске 
управе и инспекцијских служби, Трезора, система јав-
них набавки, Управе царина. Нужно је да дође до изме-
на и допуна сета закона који уређују финансијски сис-
тем, нпр. Закона о девизном пословању. Мора да постоји 
транспарентност код свих директних и индиректних 
корисника буџета. Неопходно је започети јавну деба-
ту и реформу система пензионог и инвалидског оси-
гурања, уз поштовање континуитета остварених права. 
Такође, нужно је спровести реформу јавне управе и ја-
вног сектора.

Ова влада ће бити посвећена стварању посебног ам-
бијента, који ће нашим предузећима обезбедити сличне, 
ако не и боље услове за рад у односу на земље из нашег 
окружења. Ту, пре свега, мислим на стабилну национал-
ну валуту, повољнију цену капитала, ефикаснију адми-
нистративну процедуру, подстицај извозницима и суб-
венције пољопривреди. Исто тако, ова влада ће ствара-
ти услове за повољну инвестициону климу за стране ин-
веститоре, гарантујући им правну сигурност и боље ус-
лове за инвестиције него у другим сличним земљама. 
Улога државе у овом периоду мора да буде како да нај-
безболније народ преживи економску кризу. Улогу др-
жаве схватам као потребу да се помогне и грађанима и 
привреди и свим другима којима је помоћ потребна.

Стратегија економског развоја Србије треба да бу-
де заснована на ономе што Србија има и што предста-
вља нашу компаративну претпоставку. То су, пре свега, 
пољопривреда и прехрамбена индустрија, енергетика и 
инфраструктура, као и аутомобилска индустрија и ин-
формационе технологије. Ово су гране од којих треба да 
почне нови инвестициони циклус.

Дилема развој или штедња је лажно питање, јер је нама 
неопходно и једно и друго. Једино решење је у смањи-
вању нерационалне потрошње, смањивању бирокра-
тије и елиминисању непотребних трошкова државе, а са 
друге стране у повећању инвестиционе потрошње, како 
би се подстакао развој и повећало запошљавање, уз со-
цијалну одговорност у погледу заштите најугроженијих 
слојева становништва.

Србија ће наставити енергичну борбу против кримина-
ла и корупције. У периоду од 1. августа прошле године 
до 31. јула ове године формирано је 27 КТ предмета за 
236 лица, као извршилаца кривичних дела из надлеж-
ности Тужилаштва за организовани криминал. Против 
117 лица су након завршене истраге подигнуте и оптуж-
нице, а остале истраге су у току. Од ових 117 оптужни-
ца, које су подигнуте у кривичним поступцима покре-
нутим након 1. августа прошле године, односно након 
формирања ове владе, 113 је потврђено. Подигнуте су 
још 63 оптужнице после спроведених истрага покрену-
тих у ранијем периоду, што чини укупно 180 оптужених 
лица у 18 кривичних предмета. У овом периоду донете 
су првостепене пресуде против 254 лица, од чега је 204 
осуђујућих. Чврсто је опредељење Владе Србије да не-
ма препорода Србије без успеха у борби против крими-
нала и корупције.

Даме и господо народни посланици, имајући у виду да 
је данас на дневном реду избор нових чланова Владе, 
желим да истакнем да и у другим областима очекује-
мо крупније кораке напред. Да би Србија брже напре-
довала, потребно је да сви делови Србије добију једна-
ке шансе, зато је важно да посебну пажњу посветимо 
смањењу регионалних разлика у циљу равномернијег 
регионалног развоја. Образовање, наука и култура пред-
стављају темељ сваког друштва, зато је важно стално ра-
дити на реформама и повећању њиховог учешћа у буџе-
ту, јер они нису трошак, већ инвестиција у будућност 
Србије. Саобраћајни коридори кроз Србију су предуслов 
привредног развоја. Спорт је најбоља и најефектнија 
дипломатија Србије. Зато су пред Владом Србије нови 
озбиљни изазови.

Пут који је пред нама и трасе на њему одређиваће са-
мо један фактор, резултат који постижемо. Тај резултат 
је разлог због којег ова влада и постоји. Зато резулта-
ти које смо постигли нису и неће бити алиби за рад ове 
владе. Управо супротно, отпочињање преговора о члан-
ству у Европској унији и повољнији међународни поло-
жај Србије, разлог је да погледамо шта можемо да ура-
димо још боље. То је, једноставно, неминовност, после-
дица, и то добра, наше промењене свести и спремности 

те м а  б р ој а
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да добар резултат истог тренутка када га постигнемо за-
менимо новим циљем.

Тај нови циљ је другачија Србија, промењени инжење-
ринг на који начин укупни систем функционише, по-
литика без маске. Тај нови циљ су нова радна места и 
покретање давно заустављене привреде, повећање стан-
дарда и уређивање апсолутно свих друштвених обла-
сти, од економије до културе. Основни циљ реконструк-
ције Владе су управо ти нови циљеви и задаци, који су 
судбински за будућност Србије.

Многи политичари су користили синтагму о исто-
ријском времену и тренутку, често придодајући себе ис-
торијским догађајима. Али, Србија се данас заиста на-
лази на прекретници. Нама су потребни не ситни, већ 
крупни кораци, да не бисмо постали или остали ампу-
тирано упаљено „слепо црево“ модерног света. Зато нам 
је потребна производња резултата, дугорочно ефектив-
на политика, која може да предвиди и преузме ризик и 
одговорност. Ова влада ће бити добра само ако је успеш-
на, зато у њој нису приоритетни страначки интереси. 
Зато се и у реконструкцији Владе пошло од критеријума 
стручности, а не страначке припадности.

Поштовани народни посланици, поштовани председ-
ниче Народне скупштине, поштовани грађани Србије, 
предлажем следеће кандидате за нове чланове Владе 
Републике Србије:

 � министар финансија Лазар Крстић,
 � министар одбране проф. др Небојша Родић,
 � министар регионалног развоја и локалне самоупра-

ве Игор Мировић,

 � министар привреде Саша Радуловић,
 � министар саобраћаја Александар Антић,
 � министар пољопривреде, шумарства и водопривреде 

проф. др Драган Гламочић,
 � министар просвете, науке и технолошког развоја 

проф. др Томислав Јовановић,
 � министар културе и информисања Иван Тасовац,
 � министар омладине и спорта Вања Удовичић,
 � министри без портфеља Александар Вулин и Бранко 

Ружић. Александар Вулин ће бити задужен за 
Косово и Метохију, а Бранко Ружић за европске ин-
теграције. 

Даме и господо, дозволите ми да се захвалим досада-
шњим члановима Владе на сарадњи у обављању одго-
ворних државних дужности.

Поштовани народни посланици, чекаће нас и даље те-
жак период. Компликована међународна ситуација, бор-
ба за праведно решење косовског питања, заустављање 
економског суноврата и борба за свако ново радно ме-
сто. Нико не може да обећа да ће решити све проблеме 
који су се у Србији и над Србијом гомилали деценијама. 
Али, као председник Владе, као и пре 13 месеци, обећа-
вам да ће грађани Србије имати више правде, државу 
која им помаже и одлучну, одговорну, ефикасну и струч-
ну Владу, која ће делити судбину народа. Имаће Владу 
која ће вратити веру у Србију. Зато вас позивам, даме и 
господо народни посланици, да подржите избор нових 
чланова Владе Републике Србије.

Живела Србија!

те м а  б р ој а
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ону, а извршене су и одговарајуће из
мене делокруга Министарства прав
де и државне управе, којима се обез
беђује рационалније груписање по
слова из појединих сродних области 
и суштинска специјализација послова.

Закон о изменама и допунама Закона 
о министарствима ступио је на сна
гу даном објављивања у Службеном 
гласнику Републике Србије број 76 од 
29. августа 2013. године. Ступањем на 
снагу овог закона створене су норма
тивне претпоставке за спровођење 
неопходних промена у функциони
сању органа државне управе.

Констатоване оставке на 
функцију члана Владе

На седници Једанаестог ванредног 
заседања у 2013. години Народна 
скупштина је констатовала оставке 
које су поднели чланови Владе: Сузана 
Грубјешић, потпредседник Владе; 
Александар Вучић, министар одбране; 
Млађан Динкић, министар финансија 
и привреде; Верица Калановић, ми
нистар регионалног развоја и локалне 
самоуправе; Милутин Мркоњић, ми
нистар саобраћаја; Горан Кнежевић, 
министар пољопривреде, шумарства 
и водопривреде; Жарко Обрадовић, 
министар просвете, науке и техно
лошког развоја; Братислав Петковић, 
министар културе и информисања и 
Алиса Марић, министар омладине и 
спорта.

Закони које је Народна 
скупштина донела у августу

Народна скупштина је у августу доне
ла један закон.

На седници Десетог ванредног за
седања Народне скупштине у 2013. 
Години донет је Закон о изменама и 
допунама Закона о министарствима, 
према коме се обављање послова др
жавне управе организује у оквиру 18 
министарстава.

Наведеним законом послови Ми
нис тарства финансија и привре
де раздвајају се на два министар
ства: Министарство финансија и 
Министарство привреде, са посеб
но утврђеним делокругом рада. 
Министарство спољних послова оба
вљаће убудуће и послове државне 
управе у области односа Републике 
Србије са дијаспором и Србима реги
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Нови посланици у 
клупама Парламента

Народна скупштина је на Шестој по
себној седници, одржаној 30. авгус
та и 2. септембра 2013. Године, кон
статовала потврђивање манда
та новоизабраним народним по
сланицима Милутину Мркоњићу, 
Срђану Драгојевићу, Млађану Динки
ћу, Верици Калановић и Сузани 
Грубјешић. Након потврђивања ман
дата, народни посланици су пред ко
легама положили заклетву.

Разматрана информација о 
замени здравствених књижица

Одбор за здравље и породицу је на 
седници, одржаној 12. августа 2013. 
године, разматрао Информацију 
о замени здравствених књижица. 

Седница Одбора сазвана је на ини
цијативу Заштитника грађана Саше 
Јанковића, који је на седници изнео 
разлоге због којих замена књижица у 
овом моменту није неопходна и нагла
сио да би увођење електронске здрав
ствене књижице представљало тро
шак за грађане Србије. С друге стра
не, представници Републичког фонда 
за здравствено осигурање истакли су 
предности увођења нових књижица и 
навели да се њихова замена спрово
ди у склад са Стратегијом развоја ин
формационог друштва у Републици 
Србији, Закона о здравственом оси
гурању и Одлуком о покретању проје
кта замене исправе здравственогоси
гурања. Како су даље истакли, овакав 
осавремењен систем омогућава ауто
матизацију процеса овере самих књи
жица, књижице би у том случају важи
ле десет година и умногоме би се до
шло до уштеда, имајући у виду да са
дашњи систем ствара велике трошко
ве. Своје мишљење на ову тему изнео 
је и Родољуб Шабић, повереник за ин
формације од јавног значаја и заштиту 
података о личности.

У квалитетној расправи учествовао 
је велики број чланова Одбора, који 
су изнели своја мишљења, примед
бе, дилеме и сугестије. Славица Ђукић 
Дејановић, министар здравља, ис
такла је да је неопходно да се изнађе 
компромисно решење. У том смислу 
сугерисала је да се рокови за спро
вођење замене књижица продуже на 
2016/2017 годину, као и да се социјал
но угоженом становништву обезбед 
бесплатн еелектронске књижице.

Разматрана извештај Републичке 
дирекције за робне резерве

Одбор за пољопривреду, шумарство 
и водопривреду је на седници, одр
жаној 20. aвгуста 2013. године, разма
трао Извештај Републичке дирекције 
за робне резерве о откупљеним коли
чинама меркантилне пшенице и о мо
гућностима и спремности за откуп до
датне количине меркантилне пшени
це и адекватне количине меркантил
ног кукуруза, са извештајем о откупу, 
као и предлог Асоцијације пољопри
вредника из Новог Сада. Чланови 
Одбора су већином гласова усвоји

Поднете оставке на функцију 
народног посланика

Народна скупштина је на седници 
Једанаестог ванредног заседања у 
2013. години констатовала преста
нак мандата народним посланицима 
Бранку Ружићу и Александру Антићу, 
који су 29. августа поднели оставке на 
функцију народног посланика.

Народна скупштина је на Шестој по
себној седници у 2013. години конста
товала престанак мандата народним 
посланицима Предрагу Марковићу, 
Браниславу Јовановићу и Јожефу 
Шандору, који су 2. септембра подне
ли оставке на функцију народног по
сланика.
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ли закључак да се од Владе Републике 
Србије затражи изналажење могућ
ности да се откупи 150 хиљада тона 
меркантилне пшенице по цени од 20 
динара и 200 хиљада тона меркантил
ног кукуруза по цениод 16 динара.

Представници Асоцијације пољопри
вредника из Новог Сада изне
ли су да у пољопривредној произ
водњи постоји много проблема, а 
као најзначајније издвојили су непо
стојање стратегије развоја пољопри
вреде и руралног развоја, недовољ
но издвајање за аграр, као и неоп
ходност да се побољша Закон о под
стицајима и руралном развоју у ин
тересу малог породичног газдинства. 
Такође, чланови Одбора су усвојили и 
закључак да се предлози Асоцијације 
пољопривредника из Новог Сада упу
те Министарству пољопривреде, како 
би их имали у виду приликом доноше
ња стратегија, закона и подзаконских 
аката

На истој седници разматране су и ин
формације Министарства пољопри
вреде, шумарства и водопривреде 
о суши и предузетим мерама на от
клањању штете; сарадњи са IPARD 
(претприступни фондови) и успоста
вљању националне референтне ла
бораторије за контролу безбедности 
хране.

Формирана радна група за 
израду документа о улози 
Народне скупштине у процесу 
преговарања са ЕУ

На седници Одбора за европске ин
теграције, одржаној 29. августа 2013. 
године, формирана је Радна група за 
израду документа о улози Народне 
скупштине Републике Србије у про
цесу преговарања са Европском 
унијом. На предлог председнице 
Одбора Наташе Вучковић, у саста
ву Радне групе је 11 чланова Одбора: 
Наташа Вучковић, Гордана Чомић, 
Ласло Варга, Иван Андрић, Карољ 
Чизик, Драган Шормаз, Јадранка 
Јоксимовић, Љубиша Стојмировић, 
Дијана Вукомановић, Младен Грујић 
и Владимир Илић. Узимајући у обзир 
чињеницу да је Европски савет донео 
одлуку да преговори о чланству са ЕУ 
крену најкасније у јануару 2014. годи
не, чланови Одбора су се сагласили да 
је доношење оваквог документа по
требно ради ближег дефинисања уло
ге Народне скупштине у предстојећим 
претприступним преговорима.

Нa седници Одбора дискусија се во
дила о садржини документа који тре
ба припремити, као и називу, јер су 
била предложена два: декларација 
или резолуција. Имајући у виду да 
резолуција као врста акта има већу 
правну и политичку снагу, јер поред 
јасне дефиниције циљева изража

ва и одлучност и решеност доносио
ца да се ти циљеви спроведу, закљу
чено је да документ који Радна гру
па треба да припреми носи назив ре
золуција. Последњи такав документ 
који је Народна скупштина усвојила 
била је Резолуција о придруживању 
ЕУ усвојена 13. октобра 2004. године. 
Чланови Одбора су се сагласили да 
је од тог момента протекло пуно вре
мена у којем је наша земља учинила 
огромне кораке у процесу евроин
теграција, укључујући и потписивање 
Споразума о стабилизацији и придру
живању 2008. године (ступио на снагу 
1. септембра 2013), добијање статуса 
кандидата и отпочињање преговора о 
чланству са ЕУ.

Сваки парламент има различите по
литичке и правне моделе у оквиру на
длежности у процесу придруживања 
и приступања ЕУ. На основу искуста
ва и најбољих пракси бивших земаља 
кандидата, главне области парламен
тарног деловања у процесу присту
пања ЕУ су: усклађивање законодав
ства (преузимање EU acquis), праћење 
и надзор над процесом евроинтегра
ција, међупарламентарна сарадња и 
информативне активности.

Парламент има кључну улогу у цело
купном процесу приступања као за
конодавац који је одговоран за вели
ки део активности у области усклађи
вања законодавства и као институ
ција чији је задатак да осигура де
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Ф
Функције Народне 
Скупштине
Народна скупштина у оквиру својих 
надлежности врши следеће функције: 
представничку, законодавну, изборну 
и контролну.

Х
Хијерархија општих 
правних аката
Правни принцип који уређује однос 
између општих правних аката. Општи 
правни акт слабије правне снаге мора 
бити у складу са општим правним ак
том јаче правне снаге.

Устав је највиши правни акт Републике 
Србије, а сви закони и други општи 
акти донети у Републици Србији мо
рају бити сагласни Уставу. Потврђени 
међународни уговори и општеприх
ваћена правила међународног пра
ва део су правног поретка Републике 
Србије. Потврђени међународни уго
вори не смеју бити у супротности са 
Уставом. Закони и други општи акти 
донети у Републици Србији не смеју 
бити у супротности са потврђеним 
међународним уговорима и опште
прихваћеним правилима међународ
ног права.

Ч
Члан одбора
Народни посланик кога бира Народна 
скупштина, на предлог председника 
Народне скупштине, за члана сталног 
радног тела већином од укупног броја 
народних посланика. Народни по
сланик може бити члан више одбора. 
Члан одбора има заменика.

ме ђу н а р од н а  с а р а д њ а 
и  еу  и нте гр а ц иј е

Новоименовани амбасадори 
обавили разговор са члановима 
Одбора за спољне послове
Новоименовани амбасадори Репуб
ли ке Србије у Данској, Румунији и Цр
ној Гори представилису током авгус
та тезе члановима Одбора за спољ
не послове. Србију ће на амбасадор
ском нивоу у Данској представљати 
Драгана Ивановић, у Румунији Бранко 
Бранковић, а у Црној Гори проф. др 
Зоран Бингулац. У складу са обавезом 
која проистиче из Закона о спољним 
пословима и контролном функцијом 
која спада у делокруг рада овог од
бора, новоименовани амбасадори су 
представили своје тезе, после чега су 
уследили разговори са народним по
сланицима.

У својим излагањима амбасадо
ри су указали на приоритете у пред
стојећем раду, међу којима су одржа
вање и унапређење веза са државним 
органима, економским, политичким и 
културним институцијама држава до
маћина и активно праћење унутра
шњих политичких процеса, спољно
политичких активности и деловања 
тих држава у међународним органи
зацијама. Амбасадори су упознали 
чланове Одбора са основним карак
теристикама политичких система до
тичних држава, тренутним ситуација
ма у њима и приоритетима њихових 
спољних политика. Међу приоритети
ма су и унапређење политичког дија
лога, где парламентарна сарадња чи
ни значајан сегмент економске са
радње и положаја српске мањине и 
дијаспоре.

Чланови Одбора су искористили при
лику да поставе питања, дају комен
таре на тезе амбасадора и сугеришу 
смернице за деловање током пред
стојећег рада. Посланици су указа
ли на значај унапређења односа са 
ове три државе и позвали амбасадо
ре да уложе додатан напор како би се 
у интересу грађана Србије развио по
литички дијалог, а посебно економ
ска сарадња са Данском, Румунијом и 
Црном Гором.

У наредном периоду очекује се дачла
нови Одбора за спољне послове оба
ве разговор са новиоменованим ам
басадорима Републике Србије у 
Аустрији и Мијанмарској Унији.

мократски легитимитет и политичку 
контролу. Народна скупштина би у 
предстојећим преговорима требало 
да контролише Владу и тим за прего
воре кроз подношење и разматрање 
извештаја о току и резултатима пре
говора, отварању и затварању прего
варачких поглавља. Један део будуће 
резолуције би требало да се бави са
радњом Народне скупштине и Владе 
у процесу преговора, а други да на ја
сан начин дефинише улогу Народне 
скупштине у целом претприступном 
процесу. Циљ резолуције биће ус
постављање дијалога између разли
читих нивоа власти у процесу пре
говора, али и дијалога са грађанима 
Србије, као и представницима цивил
ног сектора и медија. Закључено је 
да ће се усвајањем оваквог докумен
та у Народној скупштини још једном 
потврдити већинско опредељење 
грађана за улазак у ЕУ, као и за наста
вак реформи које су једини гарант да 
ћемо једног дана бити пуноправна 
чланица ЕУ.

Новоизабране судије и заменици 
јавних тужилаца положили 
заклетве у Народној скупштини

Одлуком Народнескупштине о избо
ру судија који се први пут бирају на 
судијске функције, заклетву су пред 
председником Народне скупштине др 
Небојшом Стефановићем, 2. августа 
2013. Године, положили: Александра 
Босијоковић, Милева Васић Пејчић, 
Небојша Ђуричић, Небојша Тешић, 
Милица Гавранчић, Бојан Вујачић, 
Весна Спасић, Бранислав Симовић, 
Ана Ковачевић, Биљана Вујичић, 
Моника Пап, Олга Тешовић, Мирјана 
Михајловић, Радован Петровић, Сања 
Сремчев и Маријана Шарац.

Такође, Одлуком Народне скупшти
не о избору заменика јавних тужила
ца, који се први пут бирају на ту функ
ције, заклетву су пред председни
ком Народне скупштине др Небојшом 
Стефановићем, 2. августа 2013. Године, 
положили и: Радомир Илић, Милена 
Малетић, Горан Свилар, Верица 
Трнинић, Славиша Димитријевић, 
Драгољуб Миладиновић, Бранислав 
Лепотић и Тамара Лобода Стојановић.
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Зоран Бабић
председник Посланичке групе 
Српска напредна странка

Датум рођења: 16. април 1971.

Занимање: дипломирани 
машински инжењер

Датум потврђивања посланичког 
мандата: 31. мај 2012.

Чланство у одборима: Одбор за ад
министративнобуџетска и мандат
ноимунитетска питања (председ
ник), Одбор за одбрану и унутра
шње послове (заменик члана)  , 
Одбор за контролу служби безбед
ности (заменик члана)

К: Који су Вам омиљени писци, да ли 
их имате?
?: Моји омиљени писци су по прави-
лу са наших, Балканских простора! 
Само неко ко је живео или живи ов-
де може кроз писану реч, снажном 
емоцијом, да опише све љубави које 
су нас спајале и све несреће које су 
нас раздвајале. Момо Капор и Брана 
Црнчевић који су тако питко, истини-
то и заводљиво описали своје животе, 
су писци којима се најчешће враћам. 
Добрица Ћосић, у чијим Временима 
неретко трагам за одговорима и на 
садашња питања. Вук Драшковић 
који уме да читаоца прошета кроз 
блиску па мало даљу прошлост и на 
крају остави у садашњости као у де-
лима Нож и Виа Романа.

К: Налазите ли времена да читате?
?: Уколико читање подразумева чи-
тање Предлога закона, амандма-
на, коментара, анализа и свог оног 
штива неопходног за одговорно оба-
вљање посла народног посланика, он-
да заиста много читам. За добру књи-
гу ми остане нешто времена, мада де-
шава ми се и да ме књига толико оп-
чини да је не испуштам из руку док је 
не прочитам па макар ме то однело до 
дубоко у ноћ.

К: Да ли сте имали хероје/узоре у 
детињству, имате ли их сада и које?
?: Да то су били мој отац и мој стриц 
чувени неуропсихијатар. Велики љу-

ди који су обележили једну епоху ма-
лог места у којем сам се и ја родио. 
На жалост, они више нису са нама. 
Моји садашњи хероји су сви они љу-
ди у Србији који без обзира на све 
тешкоће свакодневнице вредно раде 
и боре се за своју породицу, свој град 
и своју државу.

К: Шта некога чини херојем?
?: Херој је свако ко поштено, одго-
ворно и пожртвовано обавља свој по-
сао. Херој је свако ко у овим време-
нима у Србију улаже своја знања, ис-
куства и средства и на тај начин запо-
шљава људе у Србији. Херој је свако 
ко се храбро бори против криминала 
и корупције у Србији. Херој је свако 
ко се понаша друштвено одговорно а 
не саможиво. Није тешко бити херој 
и радује ме што је у Србији све више 
хероја.

К: Како изгледа један Ваш дан, ван 
НСРС?
?: Када одговорно радите посао на-
родног посланика онда не постоји 

тај како сте рекли дан ван Народне 
скупштине, не постоји радно време, 
не постоје викенди или слободни да-
ни. Трудим се да сам увек доступан 
и медијима и грађанима како би што 
квалитетније таргетирали и решава-
ли системске изазове нашег друштва. 
Захвалан сам породици и пријатељи-
ма на великој подршци, па оно мало 
слободног времена поклањам њима, а 
трудим се и да интензитет овог вре-
мена преточим у писану реч.

К: Шта се мења кад неко постане 
народни посланик?
?: Сваки народни посланик мора да 
буде пажљивији, мудрији, пожртво-
ванији а највише од свега одговор-
нији посебно пред јавношћу.

К: Имате ли неки мото/девизу које се 
држите?
?: Само свакодневни напоран рад, 
храбро решавање изазова и спрем-
ност за нова знања су основ модер-
ног друштва какво желим да буде у 
Србији.


