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Поштовани читаоци „Кворума”,
Пред вама је октобарско издање нашег билтена, које доноси не-
колико занимљивих тема. Најпре, у овом месецу је почело редов-
но јесење заседање и пред Народном скупштином је период ин-
тензивног рада.

Тема овог броја је позитивна оцена Европске комисије о Народној 
скупштини, у последњем извештају.

У октобру је обележена и Дечија недеља, а парламент је традици-
онално учествовао у манифестацији „Креда црта маштом”.

У рубрици „Скупштина и грађани” моћи ћете да прочитате текст 
о парламентаризму и верским заједницама.

Електронско издање билтена можете пратити, као и сва предход-
на, на страници www.parlament.rs.
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У Извештају о напретку Србије за 2013. годину, који је 
Европска комисија објавила 16. октобра, рад Народне 
скупштине је оцењен као позитиван и проактиван.

Осми по реду Извештај о напретку, које Европска ко-
мисија објављује почев од 2005. године, констатује да је 
Народна скупштина у претходној години донела неко-
лико важних и системских закона којима се национал-
но законодавство усклађује са европским правним теко-
винама. Процес консултација са Владом али и са оста-
лим заинтересованим актерима је побољшан, а посеб-
но је наглашен значај одржавања јавних слушања. Рад 
Народне скупштине је оцењен као транспарентнији не-
го раније, пре свега у погледу доступности свих доку-
мената са пленарних заседања на интернету, али и пре-
ношењем пленарних седница и седница одбора уживо 
путем интернета. Оцењено је да се хитне процедуре са 
ограниченим роком за консултације и дискусију и даље 
користе у доношењу закона. Поменуто је такође форми-
рање Женске парламентарне мреже у фебруару.

Европска комисија је констатовала да су видљива по-
бољшања у поступку парламентарног надзора над из-
вршном власти и позитивно оценила чињеницу да пре-
мијер и потпредседник Владе учествују на редовним се-
дницама, да Влада представља годишњи програм рада, 
а да министри подносе тромесечне извештаје одгова-
рајућим одборима. Народна скупштина је активно раз-
матрала резултате дијалога између Србије и Приштине 
под покровитељством ЕУ и убедљивом већином одобри-
ла Извештај Владе након потписивања „Првог споразу-

ма о принципима који регулишу нормализацију односа” 
са Приштином 19. априла.

Извештај се бави и радом одбора, уз оцену да они сада 
имају проактивнију улогу. Одбор за европске интегра-
ције је наставио разматрање извештаја поднетих од стра-
не Владе, уз активну подршку одговарајућег скупштин-
ског одељења. Ово је први пут да се у Извештају пох-
ваљује рад скупштинских одбора, а и стручне службе 
Одељења за европске интеграције. Европска комисија 
је дала препоруке и у вези са независним регулаторним 
телима.

На седници Одбора за европске интеграције одржа-
ној 17. октобра, шеф Делегације Европске уније у 
Републици Србији Мајкл Давенпорт представио је чла-
новима Одбора Извештај Европске комисије о напретку 
Србије за 2013. годину.

Давенпорт је рекао да је Извештај свеобухватан доку-
мент који представља анализу стања у областима у који-
ма су спроведене реформе и указује на области на које 
је потребно усмерити даље напоре, као што су судство, 
борба против корупције и организованог криминала, 
антидискриминација, заштита права мањина и обла-
сти реформе јавне управе. Значајан напредак постигнут 
је и у припреми појединих стратегија и акционих пла-
нова, од којих су неке усвојене у Народној скупштини. 
Девенпорт је истакао да Народна скупштина има кључ-
ну улогу у процесу европских интеграција, посебно ка-
да се ради о представљању процеса грађанима Србије.

Народна 
скупштина 
позитивно 
оцењена у 
извештају 
Европске 
комисије

те м а  б р ој а



4

Европе о спречавању и борби про-
тив насиља над женама и насиља 
у породици; Закон о потврђивању 
Споразума између Републике Србије 
и Канаде о социјалној сигурности и 
Закон о потврђивању Споразума из-
међу Републике Србије и Великог 
Војводства Луксембург o социјалној 
сигурности.

На Другој седници Другог редов-
ног заседања Народне скупштине у 
2013. години донет је Закон о измени 
Закона о јавној својини.

На Трећој седници Другог редовног за-
седања Народне скупштине у 2013. го-
дини донет је Закон о изменама и до-
пунама Закона о високом образовању.

Донете одлуке

На Првој седници Другог редовног за-
седања Народне скупштине у 2013. 
години Народна скупштина је доне-
ла Одлуку о престанку функције јав-
ном тужиоцу у Апелационом јавном 
тужилаштву у Крагујевцу Небојши 
Будићу због навршења радног века, 
Одлуку о избору 11 судија који се пр-
ви пут бирају на судијску функцију и 
Одлуку о броју и избору потпредсед-
ника Народне скупштине.

На истој седници, у Дану за гласа-
ње, Народна скупштина је изабра-
ла Драгомира Милојевића, за пред-
седника Врховног касационог су-
да; Јелену Ивановић, за председника 
Управног суда; Мирослава Николића 
за председника Привредног апелаци-
оног суда; Зорана Пашалића, за пред-
седника Вишег прекршајног суда; 
Душка Миленковића за председника 
Апелационог суда у Београду; Драгана 
Јоцића за председника Апелационог 
суда у Нишу и Дубравку Дамјановић 
за председника Апелационог суда у 
Крагујевцу.

Обраћање Иве Јосиповића, 
председника Републике Хрватске

На Седмој посебној седници Народне 
скупштине у 2013. години, одржа-
ној 16. октобра 2013. године, наро-
дним посланицима се обратио Иво 
Јосиповић, председник Републике 
Хрватске. Стенографске белеш-
ке говора господина Јосиповића 
доступне су на интернет страници 
Народне скупштине www.parlament.gov.rs/

aktivnosti.940.html

Донети закони

Народна скупштина је у октобру доне-
ла 14 закона.

На Првој седници Другог редовног за-
седања Народне скупштине у 2013. го-
дини донети су: Закон о легализацији 
објеката, Закон о посредовању у про-
мету и закупу непокретности, Закон 
о извозу и увозу робе двоструке на-
мене; Закон о изменама и допуна-
ма Закона о електронској трговини и 
Закон о изменама и допунама Закона 
о заштити конкуренције.

На истој седници донети су и: Закон 
о потврђивању Споразума између 
Владе Републике Србије и Владе 
Републике Азербејџан о сарадњи у 
области информационих и комуника-
ционих технологија; Закон о потврђи-
вању Споразума између Републике 
Србије и Краљевине Мароко o узајам-
ном подстицању и заштити улагања; 
Закон о потврђивању Споразума из-
међу Владе Републике Србије и Владе 
Краљевине Мароко o оснивању 
Мешовите комисије за трговину, еко-
номску и научно-техничку сарадњу; 
Закон о потврђивању Конвенције 
о заштити деце и сарадњи у обла-
сти међународног усвојења; Закон 
о потврђивању Конвенције Савета 
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о посредовању утврђују се међусобне 
обавезе посредника и налогодавца, 
начин оглашавања, висина накнаде, 
посебне уговорне клаузуле и преста-
нак важења уговора. Уговор о посре-
довању мора имати детаљне подат-
ке о уговорним странама и предмету 
пословања. За извршене услуге оба-
везно је издавање рачуна. Законом су 
уређени и други односи између по-
средника, налогодавца и трећих лица. 
Прописана је обавеза да посредник 
увек има важећи уговор о осигурању 
од одговорности за евентуалну штету 
коју би могао да нанесе налогодавцу. 
Доношењем овог закона уводи се и 
ред у области посредовања у проме-
ту и закупу непокретности, подиже се 
квалитет услуга за кориснике, јача се 
конкуренција привредних субјеката у 
овој области и укупна правна сигур-
ност. Држава ће располагати адекват-
ним извором података о обављеним 
трансакцијама, што ће омогућити кон-
тролу токова новца и опорезивање.

Новине које доноси Закон о 
изменама и допунама Закона 
о заштити конкуренције

Најзначајније новине које доноси овај 
закон јесу промене у начину утврђи-
вања доминантног положаја учесни-

ка на тржишту, проширење појма кон-
центрације, прецизирање услова за 
избор председника Комисије и члано-
ва Савета и доношење етичког коде-
кса. Такође, овим законом се допуњују 
одредбе поступка пред Комисијом, 
као и мере и право на жалбу. Мерило 
за утврђивање доминантног поло-
жаја учесника на тржишту, према из-
менама и допунама Закона, биће тр-
жишна снага учесника на тржишту, и 
то на основу прописаних критерију-
ма, појединачно или у њиховој међу-
собној зависности. Утврђени проце-
нат тржишног удела од 40 одсто мо-
же определити доминантан положај 
учесника на тржишту, али само у скло-
пу других критеријума. То значи да за 
проглашавање доминантног поло-
жаја учесника на тржишту овај проце-
нат може бити и мањи, односно и про-
ценат већи од 40 одсто удела не мора 
директно значити доминантан поло-
жај на тржишту. Терет доказивања је 
на Комисији. Концентрација капита-
ла односиће се и на контролу над уде-
лом, односно уделима других учесни-
ка. У Савету ће обавезно бити по два 
представника из области права и еко-
номије, а ради очувања угледа и неза-
висности Комисије потребно је да се 
донесе етички кодекс. Прецизније је 
утврђен и институт прекида поступка 
на основу преузете обавезе стран-
ке у поступку, а продужен је и рок за 

Дан за одговарање на 
посланичка питања последњег 
четвртка у месецу

Дана 31. октобра 2013. године мини-
стри у Влади Републике Србије су од-
говарали на питања која су поставља-
ли народни посланици у периоду од 
16.00 до 19.00 часова. Стенографске 
белешке са Дана за одговарање на по-
сланичка питања доступне су на ин-
тернет страници Народне скупшти-
не www.parlament.gov.rs/Poslani%C4%8Dka_

pitanja_u_oktobru_.20037.941.html

Новине које доноси нови Закон о по-
средовању у промету и закупу не-
покретности

Овим законом утврђују се услови за 
обављање посредовања у проме-
ту и закупу непокретности, начин 
обављања делатности, као и разло-
зи за брисање из регистра. Уводи се 
Регистар посредника, који се обја-
вљује на интернету, чиме се обез-
беђује лака доступност и јавност по-
датака. Прописана је забрана оба-
вљања делатности посредовања фи-
зичким и правним лицима која немају 
својство посредника у смислу овог за-
кона, као и забрана да послове посре-
довања обавља физичко лице које не-
ма положен стручни испит. Уговором 
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трајање прекида поступка. Мера заш-
тите конкуренције у облику обавезе 
плаћања десет одсто оствареног укуп-
ног годишњег прихода одређиваће се 
у односу на приход остварен на тери-
торији Републике Србије, а рок за нап-
лату продужен је са три на пет година.

Донет Закон о извозу и увозу 
робе двоструке намене

Област извоза и увоза робе двостру-
ке намене по први пут је у нашој држа-
ви целовито уређена посебним зако-
ном. Све земље у региону имају посеб-
не законе у овој области, што је у сла-
ду са законодавством Европске уније. 
Стављене су ван правне снаге досада-
шње одредбе у Закону о спољној трго-
вини које се односе на извоз и увоз ро-
бе двоструке намене. Овим законом 
утврђује се начин вршења контроле из-
воза, увоза, транзита, пружања брокер-
ских услуга и техничке помоћи у вези са 
робом двоструке намене. Прописане 
су и казнене одредбе за прекршаје 
за правна лица и предузетнике који 
обављају ове послове, новчане каз-
не и заштитне мере, чиме је обезбеђен 
чврст систем контроле у овој области.

Новине које доноси Закон о 
изменама и допунама Закона 
о електронској трговини

После три године примене, промење-
не су поједине одредбе Закона о елек-
тронској трковини, који је усвојен 
2009. године. Првенствено је било по-
требно да се овај закон усклади са дру-
гим системским законима: Законом о 
трговини, Законом о заштити потро-

с к у п шти н а  у  о к то б ру

шача и Законом о регистрацији при-
вредних субјеката. Новина је и то да 
је поље примене овог закона проши-
рено и на пружаоце услуга који немају 
седиште у Републици Србији, у одно-
су на област потрошачких уговора и 
нетражених комерцијалних порука. 
Такође је прописано да, под одређе-
ним условима, суд изриче меру огра-
ничења пружања услуга информаци-
оног друштва, а повећани су и новча-
ни износи казни за прекршаје.

Поднете оставке на функцију 
народног посланика

Народна скупштина је на Првој седни-
ци Другог редовног заседања у 2013. 
години констатовала престанак ман-
дата народним посланицима Милошу 
Јовановићу и Неђи Јовановићу, који 
су поднели оставке на функцију на-
родног посланика.

Такође, Народна скупштина је на 
Другој седници Другог редовног за-
седања у 2013. години констатовала 
престанак мандата народном посла-
нику Павлу Маркову.

Нови посланици у 
клупама Парламента

Народна скупштина је на Првој се-
дници Другог редовног заседања у 
2013. години, одржаној 17. и 29. ок-
тобра, констатовала потврђивање 
мандата новоизабраним народним 
посланицима Марку Милутиновићу 
и Снежани Пауновић, док је на Другој 
седници Другог редовног заседања, 
одржаној 4. октобра 2013. године, кон-

статовала потврђивање мандата на-
родним посланицима Вуку Јеремићу 
и Слободану Перићу.

Након потврђивања мандата, народ-
ни посланици су пред колегама поло-
жили заклетву.

Утврђен предлог скупштинског 
буџета за 2014. годину

Одбор за административно-буџет-
ска и мандатно-имунитетска питања 
је на седници одржаној 15. и 16. ок-
тобра утврдио предлог скупштин-
ског буџета за 2014. годину којим је 
предвиђено да ће трошкови Народне 
скупштине у наредној години изно-
сити 2.137.611.000 динара, од чега је 
725.836.000 динара за потребе народ-
них посланика, 1.411.775.000 динара 
за потребе стучних служби, а од тога 
је износ од 27.902.000 динара опре-
дељен за Републичку изборну коми-
сију. Утврђени предлог скупштинског 
буџета је достављен Министарству 
финансија ради давања мишљења.

Активности одбора

Одбор за пољопривреду, шумарство и 
водопривреду је 18. и 19. октобра одр-
жао седницу у Сврљигу, на којој је раз-
матрао следеће теме: Оживљавање 
села кроз непољопривредне ак-
тивности, Успостављање прерад-
них капацитета у пољопривред-
ним подручјима, Очување аутохто-
них биљних и животињских врста 
и Мере за укрупњавање пољопри-
вредног земљишта. На седници су 
такође разматрани и текући пробле-
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ми са којима се сусреће ова општи-
на и затражено од Министарства 
пољопривреде да почне са креи-
рањем регионалних аграрних поли-
тика и стварањем регионалних пре-
рађивачких центара и аплицира 
на ИПАРД фондове Европске Уније. 
Вршећи контролну функцију на ло-
калу, Одбор Народне скупштине је 
кроз разговоре са представницима 
Министарства пољопривреде и ло-
калне самоуправе утврђивао плано-
ве Министарства по питању подсти-
цања очувања аутохтоних врста, реги-
оналну сарадњу, очување генетичких 
ресурса, помоћ малим пољопривред-
ним газдинствима и уопште питање 
вођења аграрне политике у складу са 
карактеристикама одређеног подне-
бља. Сврљиг је једна од општина која 
издваја највише сопствених средста-
ва за развој пољопривредне произ-
водње и упркос великим природним 
потенцијалима за развој пољопри-
вреде спада у ред неразвијених.

Ову седницу Одбор је одржао уз 
подршку Програма Уједињених на-
ција за развој (UNDP) и Швајцарске 
агенције за развој и сарадњу (СДЦ),

Одбор за дијаспору и Србе у регио-
ну је на седници одржаној 4. октобра 
разматрао актуелни положај и про-
блеме Срба у Федерацији БиХ. На се-
дници је закључено да је неопход-
но побољшати положај српског ста-
новништва које живи у Федерацији 
и покренути иницијативу да се пи-
тања од значаја за дијаспору поста-
вљају при сваком сусрету високих 
званичника Србије и других земаља. 
Одбор је усвојио и одређене закључ-
ке о којима више можете прочитати 
на www.parlament.rs/15._sednica_Odbora_za_

dijasporu_i_Srbe_u_regionu.19730.941.html

Одбор за контролу служби безбед-
ности је на седници одржаној 18. ок-
тобра разматрао Извештај о ревизији 
Годишњег финансијског извештаја 
Безбедносно-информативне аген-
ције за 2012. годину, коју је Државна 
ревизорска институција извршила на 
предлог Одбора. Одбор је подржао 
све препоруке ревизора, као и ме-
ре и активности које је Безбедносно-
информативна агенција предузела то-
ком поступка ревизије, и очекује да 
Безбедносно-информативна агенција 

свој извештај о предузетим мерама и 
примени препорука ревизора доста-
ви Одбору до краја године.

Одбор за одбрану и унутрашње по-
слове је на седници одржаној 18. ок-
тобра разматрао Предлог Владе за да-
вање сагласности Одбора за привре-
мену примену Меморандума о разу-
мевању о институционалном оквиру 
Иницијативе за превенцију и спрем-
ност у случају катастрофа за регион 
југоисточне Европе, до његовог сту-
пања на снагу. Након разматрања 
предлога Владе, Одбор је закљу-
чио да постоје разлози за привре-
мену примену Меморандума о разу-
мевању о институционалном оквиру 
Иницијативе за превенцију и спрем-
ност у случају катастрофа за реги-
он југоисточне Европе пре његовог 
ступања на снагу, како би се обезбе-
дио правни основ за континуитет ра-
да Иницијативе и предупредиле евен-
туалне правне препреке за њен рад 
након 31. децембра 2013. године, ка-
да престаје да важи тренутно важећи 
Меморандум, и одлучио да дâ саглас-
ност Влади да овласти делегацију 
Републике Србије да прихвати да се 
Меморандум привремено примењује 
до његовог ступања на снагу.

Одбор за рад, социјална питања, 
друштвену укљученост и смањење 
сиромаштва је на заједничкој седници 
са Одбором за права детета, одржаној 
17. октобра, обележио Светски дан 
борбе против сиромаштва. На сед-
ници је посебна пажња посвећена по-
ложају деце и самохраних родитеља. 
Закључено је да борба против си-
ромаштва представља континуиран 
процес у коме је неопходно учешће 
свих друштвених чинилаца, а све у 
циљу изналажења механизама за пре-
вазилажење овог озбиљног пробле-
ма. Више информација о заједничкој 
седници ова два одбора можете про-
читати на интернет страници Народне 
скупштине www.parlament.gov.rs/25._

sednica_Odbora_za_za_rad,_socijalna_pitanja,_

dru%C5%A1tvenu_uklju%C4%8Denost_i_

smanjenje_siroma%C5%A1tva.19919.941.html.

Заједничка седница ова два одбора 
организована је уз подршку Програма 
Уједињених нација за развој (УНДП), 
Швајцарске агенције за развој и са-
радњу (СДЦ) и УНИЦЕФ-а.

Одбор за образовање, науку, тех-
нолошки развој и информатич-
ко друштво је на седници одржа-
ној 17. октобра разматрао Извештај 
Јединице за управљање пројек-
том у вези са спровођењем Пројекта 
Истраживање и развој у јавном 
сектору. Чланови Одбора су то-
ком расправе изнели критичке при-
медбе и поставили више питања за 
која су тражили да се доставе одго-
вори у писаној форми. Након завр-
шетка расправе, Одбор није прихва-
тио овај извештај, па је договоре-
но да ће Одбор на следећој седници 
разматрати допуњени извештај о ре-
ализацији Пројекта „Истраживање и 
развој у јавном сектору” и утроше-
ним средствима, до када ће и чла-
новима Одбора бити упућени пи-
сани одговори на постављена пи-
тања. Такође, овај одбор је на седни-
ци одржаној 29. октобра разматрао 
Информацију у вези са предлагањем 
програма завршног испита у основ-
ном образовању и васпитању за школ-
ску 2013/2014. годину, коју је предста-
вио министар просвете, науке и тех-
нолошког развоја проф. др Томислав 
Јовановић. На истој сединици Одбор 
је разматрао и проблеме у финанси-
рању Истраживачке станице Петница. 
Више информација о овој седници мо-
жете прочитати на интернет страни-
ци Народне скупштине www.parlament.

gov.rs/26._sednica_Odbora_za_obrazovanje,_

n a u k u , _ t e h n o l o%C 5%A1 k i _ r a z v o j _ i _

informati%C4%8Dko_dru%C5%A1tvo.20009.941.

html

Одбор за заштиту животне среди-
не је на седници одржаној 25. ок-
тобра разматрао Информацију о ра-
ду Министарства природних ресур-
са, рударства и просторног плани-
рања за период мај-јул 2013. године, 
коју је представио министар природ-
них ресурса, рударства и просторног 
планирања проф. др Милан Бачевић. 
Током расправе чланови Одбора су 
се интересовали за интерресорну са-
радњу Министарства на пољу заш-
тите и унапређења животне средије, 
прирему новог закона о национал-
ним парковима и питања легализације 
објеката у парковима природе другог 
и трећег степена заштите. На седници 
се разговарало и о издавању дозвола 
за вршење геолошких истраживања, 
начину утврђивања рудне ренте и вр-
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шењу геолошких истраживања на под-
ручју планине Кучај и њеној заштити. 
Такође, министар Бачевић је обавес-
тио чланове Одбора и да је у току из-
рада просторних планова за подручја 
посебне намене, да је припремљен 
предлог закона којим се регулишу ге-
олошка истраживања и рударство, као 
и нацрт закона о заштити и одрживом 
коришћењу рибљег фонда.

На овој седници су на месту Зелене сто-
лице били Милош Ђајић у име Центра 
модерних вештина и Драган Симић у 
име Лиге за орнитолошку заштиту, који 
су се интересовали за унапређење са-
радње између Министарств природ-
них ресурса, рударства и просторног 
планирања и цивилног сектора.

Активности Одбора за 
европске интеграције

Имајући у виду да је у септембру зва-
нично почео аналитички преглед оце-
не усклађености националних пропи-
са са правним тековинама ЕУ, Одбор 
за европске интеграције је у проте-
клом периоду имао бројне активности 
које су у највећој мери биле фокуси-
ране на дефинисање улоге Народне 
скупштине у предстојећим преговори-
ма о приступању Европској унији.

Радна група за израду Нацрта резо-
луције о улози Народне скупшти-
не у процесу преговора о присту-
пању одржала је састанак 16. октобра. 
Чланови Радне групе су расправља-
ли о нацрту текста резолуције који је 
припремила стручна служба Народне 
скупштине. Сви чланови Радне групе 
су изнели своје сугестије и комента-
ре, а председница Одбора је најави-
ла да ће се у вези текста консултовати 
и са представницима Владе, невлади-
них организација и експертима ГИЗ-а. 
Очекује се да текст нацрта резолуције 
буде спреман средином новембра, 
како би у децембру све било спрем-
но за усвајање овог стратешког до-
кумента којим ће се дефинисати уло-
га Народне скупштине, као и однос са 
Владом у преговорима о приступању 
Републике Србије Европској унији.

Председница Одбора за европске ин-
теграције Наташа Вучковић разгова-

рала са саветником Владе Републике 
Србије у процесу евроинтеграција 
Франком Фратинијем 22. октобра 
2013. године. Тема разговора би-
ло је укључивање Народне скупшти-
не у процес преговора, посебно кроз 
наставак хармонизације закона и 
праћење имплементације, као и кон-
тролу Владе која је надлежна да ко-
ординира и води процес преговора. 
Председница Вучковић је најавила 
да је у току припрема резолуције која 
ће дефинисати ово важно питање, во-
дећи рачуна да Народна скупштина не 
буде кочница преговорима већ кон-
структиван партнер Влади.

Председница Одбора за европске 
интеграције Наташа Вучковић раз-
говарала је 24. октобра са новоиме-
нованим амбасадором Републике 
Грчке у Београду Константиносом 
Икономидисом. Имајући у виду да ће 
Грчка преузети шестомесечно пред-
седавање Саветом министара ЕУ 1. ја-
нуара 2014. године, разговарало се 
како кроз парламентарну сарадњу 
и дипломатију подржати преговоре 
Србије са ЕУ. Председница Одбора 
и амбасадор су се сложили да две 
земље имају пријатељске односе и да 
је веома важно што ће Грчка предсе-
давати ЕУ у моменту када ће бити одр-
жана Међувладина конференција о 
почетку преговора. Амбасадор је ис-
такао да ће Србија добити сву могућу 
подршку у предстојећим преговори-
ма, а конкретан пример је ангажова-
ност експерата из Парламента Грчке 
на Твининг пројекту који се финанси-
ра из претприступних фондова ЕУ.

Разматрани тромесечни 
извештаји и информације 
о раду министарстава

Одбор за здравље и породицу и 
Одбор за рад, социјална питања, 
друштвену укљученост и смањење 
сиромаштва као надлежни одбори 
размотрили су тромесечне инфор-
мације Министарства здравља и и 
Министарства рада, запошљавања и 
социјалне политике. Након расправе 
информације су прихваћене.

Јавна слушања у октобру

У организацији Одбора за пољопри-
вреду, шумарство и водопривреду 7. 
октобра одржано је јавно слушање на 
тему: „Да ли је Србији потребна мали-
на”. Учесницима су се обратили помоћ-
ник министра пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде Ненад Катанић, 
стручњаци из области малинарства 
Александар Лепосавић и Светислав 
Петровић, председник савеза „Српска 
малина” Драган Вукаиловић, и пред-
ставници произвођача малина Доле 
Радовић и Владимир Николић. Током 
јавног слушања говорило се о страте-
гији малине, једном од најзначајнијих 
извозних артикала у нашој земљи, о 
економском положају прозвођача ма-
лина, условима рада малинара и от-
купној цени малине. Јавном слушању 
присуствовали су народни посла-
ници, представници Министраства 
пољопривреде, шумарства и во-
допривреде, Управе за заштиту биља, 
стручна јавност, представници локал-
не самоуправе, удружења малина-
ра, цивилног сектора и заинтересо-
вани медији. Закључено је да је нео-
пходно формирати национални са-
вет за јагодичасто воће, који би тре-
бало да координира сарадњу између 
произвођача малине и државе, а чији 
би крајњи циљ било проглашење ма-
лине стратешким производом Србије. 
Јавно слушање је организовано уз 
подршку Програма Уједињених на-
ција за развој (УНДП) и Швајцарске 
агенције за развој и сарадњу (СДЦ).

О учесницима и информацијама 
које су том приликом изнете може-
те прочитати на интернет страници 
Народне скупштине www.parlament.gov.rs/

aktivnosti/narodna-skup%C5%A1tina/radna-tela/

javnaslu%C5%A1anja.990.html

Одбор за привреду, регионални раз-
вој, трговину, туризам и енергетику, 
у сарадњи са Београдским фондом за 
политичку изузетност и ГИЗ-ом, 9. ок-
тобра одржао је јавно слушање на те-
му: „Енергетска ефикасност као мо-
гућност развоја Србије”. Том прили-
ком истакнут је значај енергетске ефи-
касности, представљено је шта је до 
сада урађено у Србији по том питању, 
као и који су даљи планови. Јавном 
слушању присуствовали су чланови 
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и заменици чланова Одбора, заинте-
ресовани народни посланици, пред-
ставници надлежних министарста-
ва, представници локалне самоупра-
ве који су укључени у пројекте енер-
гетске ефикасности, цивилног секто-
ра и стручне јавности.

О учесницима и информацијама које 
су том приликом изнете можете про-
читати на интернет страници Народне 
скупштине www.parlament.gov.rs/aktivnosti/

narodna-skup%C5%A1tina/radna-tela/javna-

slu%C5%A1anja.990.html

Увођење портала за надзор над 
трошењем државног буџета

Одбор за финансије, републички 
буџет и контролу трошења јавних 
средстава је на седници одржаној 7. 
октобра разматрао Информацију о 
изради портала за праћење и над-
зор над трошењем средстава буџе-
та Републике Србије, који ће повези-
вати Народну скупштину и Управу за 
трезор, као и о обуци народних по-
сланика за коришћење тог портала. 
Члановима Одбора презентирано је 
идејно решење за развој портала.

Увођење портала предвиђено је у ок-
виру пројекта „Јачање надзорне улоге 
и јавности у раду Народне скупштине”, 
који Народна скупштина спроводи са 
Програмом Уједињених нација за раз-
вој (УНДП), уз подршку Швајцарске 
агенције за развој и сарадњу (СДЦ).

Одржана заједничка седница 
одбора Народне скупштине 
и Скупштине Црне Горе

Одбор за финансије, републич-
ки буџет и контролу трошења јав-
них средстава је 28. октобра 2013. 
године одржао заједничку седни-
цу са Одбором за економију, финан-
сије и буџет Скупштине Црне Горе. 

Тема заједничке седнице била је са-
радња одбора са независним регу-
латорним телима у циљу ефикасније 
контроле трошења јавних средстава. 
Више информација о заједничкој се-
дници ова два одбора можете прочи-
тати на интернет страници Народне 
скупштине www.parlament.gov.rs/55._

sednica_Odbora_za_finansije,_republi%C4%8Dki_

bud%C5%BEet_i_kontrolu_tro%C5%A1enja_

javnih_sredstava.19991.941.html

Седница је одржана уз подршку 
Вестминстерске фондације за демо-
кратију и Регионалне мреже парла-
ментарних одбора за економију, фи-
нансије и европске интеграције за-
падног Балкана.

Чланови Одбора за контролу 
служби безбедности у студијској 
посети Швајцарској

Чланови Одбора за контролу служ-
би безбедности боравили су у сту-
дијској посети Швајцарској од 21. до 
24. октобра 2013. године. Јадранка 
Јоксимовић, председник Одбора, 
предводила је делегацију у чијем 
саставу су били чланови и заменици 
чланова Одбора народни посланици 
Мехо Омеровић, Игор Бечић, Драган 
Шутановац, Мирољуб Стојчић, Иван 
Андрић, Јелена Травар-Миљевић и 
Ненад Константиновић.

Студијска посета организована је уз 
сарадњу Одбора за контролу служби 
безбедности, Женевског центра за де-
мократски надзор над оружаним сна-
гама (DCAF) и Одељења за демократи-
зацију Мисије ОЕБС у Србији.

Током студијске посете чланови 
Одбора разменили су мишљења са 
експертима DCAF о питањима која се 
односе на управљање безбедносно-
обавештајним системом и начелом 
одговорности у овом систему, са на-
гласком на улози надзорних тела пар-
ламента.

Током студијске посете чланови 
Одбора одржали су састанке са пред-
ставницима Парламентарног одбора 
за контролу Швајцарског парламента, 
представницима Министарства спољ-
них послова Швајцарске и предста-
вницима Савезне обавештајне служ-
бе Швајцарске. Том приликом разме-
нили су мишљења и искуства и оства-
рили увид у систем управљања и над-
зора над безбедносно-обавештајним 
системом Швајцарске.

Посета делегата из Словеније 
у Скупштини дијаспоре 
и Срба у региону

Председник Одбора за дијаспо-
ру и Србе у региону Александар 
Чотрић разговарао је са делега-
том из Словеније у Скупштини дијас-
поре и Срба у региону Николом 
Тодоровићем. Том приликом ис-
такнуто је да ће Народна скупшти-
на Републике Србије и ресорни од-
бор пружити пуну подршку на-
стојању српске заједнице у Републици 
Словенији да стекне статус уставом и 
законом признате националне мањи-
не, што ће омогућити да Срби добију 
посланика у словеначком парламен-
ту, створити могућност школовања и 
информисања на матерњем језику и 
редовно финансирање активности у 
области културног и уметничког ства-
ралаштва. Указано је и на чињеницу 
да је статус Словенаца у Србији решен 
на задовољавајући начин, да им је 
признат статус националне мањине, 
да су формирали Национални савет 
који се финансира из буџета Србије, и 
да би и држава Словенија требало да 
изађе у сусрет оправданим захтевима 
Срба. Закључено је и да је потребно 
променити одредбе Закона о дијас-
пори и Србима у региону и Закона о 
држављанству, како би ови прописи 
омогућили боље представљање на-
ших сународника из иностранства и 
олакшали добијање српског држа-
вљанства.
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Председник Србије Томислав 
Николић пред посланицима 
Парламентарне скупштине 
Савета Европе
Председник Србије Томислав 
Николић обратио се посланицима 
ПС Савета Европе у Стразбуру, 3. ок-
тобра. Председник Николић је позвао 
да се истраже злочини и утврди исти-
на о нехуманом поступању према љу-
дима и трговини органима на Косову 
и Метохији. Упознао је посланике са 
оствареним напретком у борби про-
тив организованог криминала и ко-
рупције, сарадњи са суседима, дијало-
гу са представницима Приштине, им-
плементацији европских стандарда и 
вредности. Такође, осудио је опструк-
цију српског учешћа на локалним из-
борима на Косову и Метохији коју вр-
ши албанска страна и позвао Савет 

Европе и друге организације да реа-
гују и омогуће Србима да равноправ-
но учествују на локалним изборима. 
Током посете, председник се сусрео 
са највишим функционерима Савета 
Европе и Парламентарне скупштине.

Нашу парламентарну делегацијује 
предводила је Александра Ђуровић, 
шеф Сталне делегације, а у делега-
цији су били и Стефана Миладиновић, 
Наташа Вучковић, Весна Марјановић, 
Милош Алигрудић, Владимир Илић и 
Светислава Булајић.

Чланови наше делегације су подне-
ли амандмане на резолуције о неста-
лим лицима у европским сукобима – 
Стефана Миладиновић, и о монито-
ринг процедури – Милош Алигрудић, 
који су усвојени. У пленуму су говори-

ли Александра Ђуровић о национал-
ној безбедности и приступу инфор-
мацијама, Милош Алигрудић у сло-
бодној дебати о заштити права српске 
мањине у Хрватској, Наташа Вучовић 
о Босни и Херцеговини и заштити 
старијих особа од дискриминације и 
Светислава Булајић о несталим лици-
ма.

Стална делегације Скупштине 
на пленарном заседању 
НАТО у Дубровнику
Стална делегација Народне скупшти-
не учествовала је на Годишњем за-
седању Парламентарне скупшти-
не НАТО, од 11. до 14. октобра, у 
Дубровнику. На заседању су се, из-
међу осталог, разматртали Извештај и 
Резолуција о Западном Балкану, која је 
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укључивала тренутну ситуацију у ре-
гиону, али и на Косову и Метохији.

Делегацију је на овом заседању пред-
водио мр Игор Бечић, а у делегацији 
су учествовали Драган Шормаз, Дејан 
Раденковић, Константин Самофалов, 
Мирослав Петковић и Невен 
Цветићанин.

Посланици ПС НАТО су на заседању 
разматрали и питања раста стратеш-
ког значаја Азије, сарадње са цен-
тралноазијским државама, ситуацији 
у Сирији, Блиском Истоку и северу 
Африке итд. Посланицима се обратио, 
поред представника државног врха 
Хрватске, и Андерс Фог Расмусен, ге-
нерални секретар НАТО. Током засе-
дања, српска делегација се сусрела и 

водила разговор са председником ПС 
НАТО Хјуом Бејлијем.

Делегација Народне 
скупштине на јесењим 
састанцима Парламентарне 
скупштине ОЕБС у Будви
Стална делегација Народне скупшти-
не у ПС ОЕБС је учествовала на 
Јесењим састанцима ПС ОЕБС у Будви 
од 12. до 14. октобра. Делегацију је 
предводила Дијана Вукомановић, 
шеф Сталне делегације, а у делегацији 
су били Зоран Бабић, Гордана Чомић и 
Мехо Омеровић.

На Јесењим састанцима се распра-
вљало о ситуацији у Медитерану и 
Сирији, борби против тероризма и 
поштовању људских права, ефектима 

економске кризе на безбедност и ин-
теграцији разноврсних друштава, где 
је у својству уводничара учествовала 
и Гордана Чомић.

Наша делегација је имала низ билате-
ралних састанака и контаката, међу 
којима треба издвојити сусрет са де-
легацијама Украјине и Швајцарске по-
водом председавања Србије ОЕБС-
ом 2015. године и координацијом ак-
тивности на парламентарном нивоу 
са државама које председавају ОЕБС-
ом пре тога, и састанак са државама 
региона – Босном и Херцеговином, 
Хрватском и Црном Гором око зајед-
ничког наступа у Парламентарној 
скупштини ОЕБС.
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Делегација Народне скупштине 
учествовала на 50. КОСАКУ
Делегација Одбора за европске ин-
теграције учествовала је на 50. 
Конференцији одбора за европске 
послове парламенaaта земаља чла-
ница Европске уније, која се од 27. 
до 29. октобра одржава у Виљнусу, 
Литванија. У саставу Делегације били 
су председница Одбора за европске 
интеграције Наташа Вучковић и чла-
нови Одбора Драган Шормаз и Дијана 
Вукомановић.

Представници Републике Србије на 
оваквим догађајима, који се орга-
низују у држави која тренутно пред-
седава Европском унијом, учествују 
у статусу посматрача, и то од момен-
та када је наша држава добила статус 
кандидата за чланство 1. марта 2012. 
године.

Овај 50. КОСАК је био јубиларан, па су 
европски парламентарци расправља-
ли колико је овај формат састанака 
допринео јачању међупарламентарне 
сарадње у ЕУ. Било је речи и о пред-
стојећим европским изборима 2014. 
године, улози националних парламе-
ната у контроли усвајања европског 
законодавства, примени Стратегије 
Европа 2020, демократском легитими-
тету ЕУ, као и дигитализацији и зашти-
ти електронских података.

Европски парламентарци 
у посети Србији
Делегације Пододбора за људска 
права и Одбора за животну среди-
ну, јавно здравље и безбедност хране 

Европског парламента боравиле су у 
службеној посети Београду од 28. до 
30. октобра 2013. године.

Делегација Пододбора за људска 
права Европског парламента, коју је 
предводила председавајућа Барбара 
Лохбилер сусрела се са члановима 
Одбора за људска и мањинска пра-
ва, Одбора за права детета, Одбора 
за рад, борачка и социјална питања 
и Одбора за европске интеграције. 
Делегација је имала разговоре и са 
министром правде и државне управе 
Николом Селаковићем, заштитником 
грађана Сашом Јанковићем, држав-
ним секретарима у Министарству ра-
да, запошљавања и социјалне полити-
ке и председницима мањинских наци-
оналних савета. На састанцима је било 
речи о заштити људских и мањинских 
права, примени антидискримина-
цијских закона, плановима за рефор-
му мањинских националних савета, 
реформи правосуђа, заштити ЛГБТ 
особа и Рома, као и слободи медија и 
заштити мањина у медијима.

Делегација Одбора за животну среди-
ну, јавно здравље и безбедност хра-
не Европског парламента, предвође-
на потпредседницом одбора Кристом 
Клас, имала је састанке са чланови-
ма Одбора за заштиту животне среди-
не, Одбора за пољопривреду, шумар-
ство и водопривреду, Одбора за здра-
вље и породицу и Одбора за европ-
ске интеграције. У Влади Републике 
Србије састанци су организовани са 
министром природних ресурса, ру-
дарства и просторног планирања 
Миланом Бачевићем, министарком 

енергетике, развоја и заштите живот-
не средине Зораном Михајловић, ми-
нистром пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Драганом Гламочићем, 
помоћником министра здравља 
РС Зораном Вучићем, директором 
Института за јавно здравље проф. др 
Драганом Илићем, као и представни-
цима цивилног сектора.

Успешно реализована прва 
половина Twinning пројекта
У октобру је реализовано неколико 
посета грчких експерата и радиони-
ца у оквиру Twining пројекта за ком-
поненте 2,3,4,5. На састанцима који 
су организовани са запосленима у 
служби Народне скупштине, предста-
вницима Владе и независних држав-
них органа, организација и тела, те-
ме су биле извештаји о оценама и пре-
порукама за унапређење законода-
вног поступка, организацију стручне 
службе, контролну улогу и повећање 
транспарентности рада Народне 
скупштине и комуникације са грађа-
нима. У оквиру компоненте 5 одржана 
је радионица „Штампани комуникаци-
они материјал” намењена запослени-
ма у Народној скупштини.

Одражан је и састанак Надзорног од-
бора за спровођење Twining проје-
кта на коме се разматрао трећи квар-
тални извештај за период јул-септем-
бар. На обострано задовољство и 
Парламента Грчке и Народне скупшти-
не констатовано је да спровођење 
Пројекта тече по плану и у предвиђе-
ном року.

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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Упоредо с опадањем утицаја 
Отоманске империје, на 
просторима данашње Србије 
сразмерно је јачао и развијао 
се политички живот. Наравно, 
прошао је дуг период од 
црквено-народних сабора до 
модерног парламентаризма 
какав данас познајемо. Посебну 
пажњу обратићемо на верске 
заједнице, нарочито на СПЦ, и 
њихов утицај, учешће и допринос 
у консолидацији политичких 
кретања с почетка 19. века па 
све до потпуног опадања моћи 
цркава и верских заједница с 
променом политичког система 
крајем 1945. године. Осврнућемо 
се на однос државе према 
верским групацијама, али и 
на партиципацију теолога у 
политичком и друштвеном животу 
Србије, од времена Карађорђа 
па све до стварања СФРЈ.

Српска држава до 1945. године у себи 
носи изузетно снажно верско, наро-
чито православно наслеђе. У изузет-
но тешком периоду под окупацијом 
Турака СПЦ је успела да опстане и 
да се покаже као чувар и заштитник 
традиционалних вредности. На најја-
чем удару била је српска аристокра-
тија, као носилац политичког живота, 
која је са стварањем Румелијског па-
шалука била пред нестајањем, а оста-
ли православни живаљ, који су Турци 
третирали као грађане другог реда, 
био је принуђен да се из урбанизо-
ваних занатских и трговачких цента-
ра сели на не тако приступачна места 
и бави се пољопривредом и сточар-
ством. Образовање, као и било који 
вид самосталне управе, били су ис-
кључиво везани за манастире. С об-
зиром на врло тешку ситуацију, обра-
зовање свештеника и монаха није би-
ло на високом нивоу. Имамо податке 
из 18. века који сведоче да је велика 
већина свештеника била неписме-
на, као и да није била упућена у ос-
нове православне вере. Сходно томе 
и народ је био сујеверан, лаковеран 
и пун страхова. Осим Турака, као од-
говорне за необразованост Срба Вук 
Стефановић Караџић наводи и фа-
нариотске владике, за које каже да 
су подстицали корупцију и наплаћи-
вање свештеничких чинова.

Ако узмемо у обзир да је Православна 
црква надживела турску окупацију, 
свештеници и монаси су се природ-
но наметнули као народни прва-
ци и узели активно учешће у оба ус-
танка. Поменућемо проту Матију 
Ненадовића, као једног од организа-
тора Првог српског устанка али и као 
човека који се бавио дипломатијом и 
стварао дипломатске везе између ус-
таника великих светских сила. Осим 
тога, на његову иницијативу органи-
зован је Правитељствујушћи совјет 
као један од централних управних 
тела у устаничкој Србији. Прво се-
диште Правитељствујушћег совјета 
било је у манастиру Вољавча, у бли-
зини планине Рудник. Осим њега, у 
том периоду на стварању модерне 
српске државе радили су и Рафаило 
Ненадовић, у народу познат и као 
Хаџи Рувим, архимандрит манасти-
ра Боговађа, погубљен у чувеној сечи 
кнезова, затим архимандрит Герасим 
Георгијевић, учитељ из моравског 
краја, и Мелентије Стевановић, ар-
химандрит манастира Рача, који је 
заједно с протом Матијом ишао у ди-
пломатске мисије у Русију.

Током Првог српског устанка раз-
вила се потреба за што већим 
бројем образованих људи, тако да је 
Карађорђе поставио Доситеја (све-
товно име Димитрије) Обрадовића за 
директора свих школа у Србији, а ус-
вајају се и први закони о образовању. 
Осим рада Цркве на образовању на-
рода, до Другог српског устанка ја-
ча и веза Цркве с крхким народ-
ним вођством, тако да су епископи и 
свештеници у кругу људи који актив-
но учествују и у припреми и у борба-
ма за ослобођење у периоду 1815—
1817. године. О вези цркве с држа-
вом у том периоду сведочи и позна-
ти податак да су се устаници управо 
на празник Цвети 1815. године сас-
тали испред цркве у Такову, на вели-
ком народном сабору. После заврше-
не литургије, кнез Милош Обреновић 
обратио се народу:

„Слушајте, браћо. Чујте, свеколи-
ки Срби. Чуј, велико и мало, мушко и 
женско, који сте год дошли ево овде да-
нас. А тко није данас овде, онај свака-
ко од вас да чује и очује, и да свак добро 
разумије и упамти ово што ћу свима 
сада за вазда прозборити. Ако сте ра-

ди мене имати с вама и пред вама од 
сада за свагда у општем послу и ру-
ководца за народ и завичај и ако сте 
ради да сви наши труди буду напред-
ни, а ви сад сви из једног овди грла пред 
овим божијим домом то изреците и 
пред светим олтаром завјет чините, 
да ви на ваше душе примате све оно 
што би од овог предузетог посла мог-
ло изаћи несреће и пострадања, пак и 
то да мени сад овди обећавате и од-
мах да ми дате пуну власт и слободну 
вољу да ја могу заповиједати сваком 
вам и да могу наказати (казнити) 
сваког који ме год не би што хтео пос-
лушати или који би што укварио.”

Из говора се јасно види значај који 
кнез Милош али и окупљени на-
род придају Цркви. Осим тога, ве-
лику помоћ кнезу Милошу пружа-
ли су, уз проту Матију, и архиманд-
рит Глигорије Радоичић и Петар 
Николајевић Молер, иконописац у 
предустаничком периоду. Мада, ус-
лед великог зближавања с тада-
шњим властима, неки од епископа 
трагично су завршили. Епископ ша-
бачки Мелентије Никшић, близак 
Карађорђу, изгубио је 1816. године 
поверење које је уживао код Милоша 
Обреновића и бива убијен.

После објављивања Хатишерифа 
1830. године Србија добија, на инсис-
тирање кнеза Милоша, слободу веро-
исповести и право да бира митропо-
лита Србина уместо, као до тада, Грка. 
Први српски митрополит у том пе-
риоду постаје близак сарадник кне-
за Милоша Обреновића, Мелентије 
Павловић (1831—1833), који се по-
ред свог саветодавног рада истакао и 
у Боју на Љубићу. Однос цркве и др-
жаве дефинитивно је формулисан 
Сретењским уставом. Интересантно 
је да Устав, иако врло либералан за 
оно време, предвиђа да кнез мора би-
ти православне вере. Дакле, право-
славна духовност прати развој српс-
ке државе у свим њеним сегменти-
ма. Држава се обавезује да ће давати 
плате Митрополиту и архијерејима, 
али и да ће их звати на саветовање 
ако је потребно.

Наставиће се…
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Дечја недеља 

Дечја недеља одржава се сваке го-
дине у октобру, с циљем да скрене 
пажњу јавности на децу и младе, на 
дете као носиоца права, на потребе 
деце у породици, друштву и локалној 
заједници. Народна скупштина тради-
ционално обележава Дечју недељу и 
тим поводом су ове године била одр-

жана два догађаја. Мото овогодишње 
„Дечје недеље” био је „Слушајте, мама 
и тата, желим сестру ил’ брата!”

У Малој сали Народне скупштине 
8. октобра одржана је седница уче-
ничких парламената у организацији 
„Пријатеља деце Србије”. Кроз деба-

ту под називом „Поглед са наше стра-
не – очување репродуктивног здра-
вља младих у функцији здраве поро-
дице” 70 ученика средњих школа из 
20 градова и општина у Србији разме-
нили су мишљења са осталим учесни-
цима, народним посланицима члано-
вима Одбора за права детета, и отво-
рили значајне теме.

У Дому Народне скупштине 12. ок-
тобра одржана је и манифестација 
„Креда црта маштом”, у организа-
цији „Деце Палилуле”. Свечаности у 
Великој сали присуствовало је око 
400 деце из свих крајева Србије, а дру-
жење се наставило на платоу испред 
Дома Народне скупштине, где су де-
ца кредом цртала и писала пору-
ке. Присутнима се у име Народне 
скупштине обратио заменик генерал-
ног секретара Радослав Вујовић, који 
је, између осталог, рекао да ће тога 
дана, док седе у посланичким клупа-
ма, барем накратко дечја машта би-
ти закон. Покровитељ манифестације 
је председник Народне скупштине др 
Небојша Стефановић.



15

с к у п шти н а  и  гр ађ а н и

У Дому Народне скупштине 28. 
октобра 2013. године отворена 

је изложба „Богатство духа”, 
збирка радова абориџинских 

уметника, коју је Народна 
скупштина приредила 

у сарадњи с Амбасадом 
Аустралије. 

Изложбу су отворили 
председник Народне скупштине 

др Небојша Стефановић и 
амбасадорка Аустралије у 

Београду, Њ. e. Хелен Геј Стадерт.

Фонд Библиотеке Народне скупшти-
не формиран је од фонда Библиотеке 
Народне скупштине Краљевине 
Југославије, која је 1918. године 
(приликом уједињења) наследила 
књижни фонд Библиотеке Народне 
скупштине Кнежевине и Краљевине 
Србије из 1889. године. Најстарији 
део фонда су књиге које су припа-
дале Министарству унутрашњих 
дела Краљевине Србије, а затим 
Председништву Министарског савета, 
унутар кога се налазио и Централни 
прес биро са књижницом.

Библиотека поседује 40.000 публика-
ција на српском и страним језицима 
из области историје, политике, пра-
ва, економије, статистике, социоло-
гије, филозофије, као и богату збиру 
приручника, енциклопедија, речни-
ка, лексикона. Историјски вредна је 
и збирка стенографских бележака од 
почетка развоја парламентаризма у 
нас. У збирци се налазе:

 � протоколи српске Народне 
скупштине од 1859. до 1918. 
године;

 � стенографски записници Сабора 
и Сената Хрватске, Славоније 
и Далмације од 1861. до 1912. 
године;

 � брзописна извјешћа Сабора 
Краљевине Далмације од 1876. до 
1908. године;

 � стенографске биљешке 
Црногорске Народне Скупштине 
од 1906. до 1914. године;

 � стенографски извјештаји 
Босанско-Херцеговачког Сабора 
од 1910. до 1914. године;

 � стенографске белешке Народне 
скупштине Срба, Хрвата и 
Словенаца од 1918. до 1939. 
године;

 � стенографске белешке са Првог и 
Другог заседања АВНОЈ-а;

 � стенографске белешке са седница 
већа скупштина социјалистичке 
Југославије од 1945. године, као и 
остале стенографске белешке, до 
данашњих дана. 

Библиотека поседује и веома вред-
ну збирку руком писаних оригинал-
них стенографских бележака са засе-
дања Скупштине Краљевине Србије 
од 1914. до 1918. године у Нишу и на 
Крфу, збирку најстаријих закона штам-
паних у нашој земљи, комплете служ-
бених листова од 1921. године до да-
нас, збирке републичких службених 
листова од 1945. године до данас, 
службене листове бивших република 
СФРЈ од 1945. до 1992. године.

Нарочиту вредност има збирка старе 
и ретке библиотечке грађе, која броји 
98 наслова, а чине је издања из XVIII и 
XIX века. Ова збирка обухвата штам-
пане књиге и периодичне публика-

ције објављене на српскословенском, 
рускословенском (у српској употре-
би), славеносрпском и српском језику, 
закључно са 1867. годином. Књиге из 
ове збирке највећим делом су штам-
пане у Књигопечатији Књажества 
српског у Београду и Крагујевцу, 
али и у Карловцима (Типографија 
Митрополитско – гимназијална), 
Новом Саду (Књигопечатња Данила 
Медаковића), Будиму (Писменима 
Краљевског универзитета Унгарског), 
Бечу (код Шнирера), Лајпцигу (у 
Јерменском манастиру и код Георга 
Виланда), Епископској књигопечатњи. 
Осим књига у овој збирци се налази 
и шест наслова периодике од којих је 
први број Славено-сербског магази-
на из 1768. године уједно и најстарија 
публикација у фонду Библиотеке.

Једне од највреднијих публикација у 
овој збирци су први српски устав, чу-
вен као Сретењски устав из 1835. го-
дине, и Устав Књажества Сербије из 
1838. године, познатији као Султански 
хатишериф.

Тренутно је у изради електронски 
каталог Библиотеке које је претра-
жив преко сајта Народне библио-
теке Србије (Виртуелна библиотека 
Србије) (www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=BASE&
bno=70189&id=1519423266941625).

Библиотека Народне скупштине 
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Александар Пејчић
Посланичка група Демократска 
странка Србије – Војислав 
Коштуница

Датум рођења: 04. март 1968.

Занимање: професор

Датум потврђивања посланичког 
мандата: 26. јул 2012.

Чланство у одборима: Одбор за 
рад, социјална питања, друштве-
ну укљученост и смањење сиро-
маштва

Место пребивалишта: Лесковац

К: Налазите ли времена да читате?
АП: Посао посланика који је вео-
ма динамичан и захтева много вре-
мена, али то не сме бити изговор за 
нечитање, јер књига не само да оп-
лемењује и образује човека, већ и 
подсећа да је живот много сложенији 
и шири од скупштинских активности. 
Често читам и савремену, као и лите-
ратуру везану за спорт, с обзиром на 
то да сам струком везан за ту област.

К: Херојство?
АП: У детињству и током одрастања, 
поред чланова најуже породице као 
мојих личних хероја, имао сам раз-
не узоре из света спорта, литературе 
и науке. Наравно, подразумевају се и 
многе личности из српске историје. 
Као дугогодишњи спортиста, морам 
да споменем да је херојство данас и 
оно што показује Новак Ђоковић, 
који својим успесима промовише 
Србију, а с друге стране је ангажован 
на прикупљању помоћи за незбри-
нуту децу, помаже у очувању угроже-
них српских светиња.

К: Шта неког чини херојем?
АП: Да би неко био херој, не мора да 
буде познат већ да се понаша на на-
чин којим показује храброст, исти-
нољубивост, великодушност, соли-
дарност. Хероји су и грађани који 
се одважно носе са егзистенцијал-
ним проблемима са којима се свако-
дневно суочавају њихове породице. 
Херојство је данас, као што је увек 
било, бранити своју државу и њен 
интегритет и достојанство, независ-
но од личне и сваке друге цене коју 
плаћате за то. Данас многи покуша-
вају да ту логику другачије поставе, 
али историја увек покаже истину.

К: Како изгледа један ваш дан у 
Народној скупштини?
АП: С обзиром на то да долазим из 
Лесковца, радни дан ми почиње ви-
шечасовном вожњом до Београда, а 
потом узимам учешће у раду одбора 
или пленарне седнице. Када седни-
ца и наступ захтевају темељније при-
преме и читање обимних материјала, 
онда морам то да чиним вече пре. По 

завршетку радног дана, поново сле-
ди пут до Лесковца, јер задатак на-
родног посланика јесте да када год је 
у могућности борави у месту из којег 
долази, како би имао што више кон-
такта са грађанима ради решавања 
њихових проблема.

К: Шта се мења када неко постане 
народни посланик?
АП: Уколико је човек одговоран, 
озбиљно ће радити овај посао као и 
сваки други. Оно што је квалитативна 
разлика је потпуна јавност рада и ве-
лико бреме одговорности с обзиром 
да одлуке које се доносе у Скупштини 
имају утицај на животе грађана

К: Имате ли неки мото/девизу које се 
држите?
АП: Трудим се да живим у складу са 
српским традиционалним вреднос-
тима. Постоји изрека: „Није тешко 
доносити одлуке када знаш које вред-
ности баштиниш”.


