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Народна скупштина је усвојила и 22 закона о
потврђивању међународних уговора
Представљамо:
АРПАД ФРЕМОНД

УВОДНА РЕЧ
Пред вама је четвороброј информативног билтена
„Кворум“,који доноси најважније информације о раду
Парламента, о усвојеним законима, међународним активностима и сарадњи с грађанима у протекла четири месеца
( септембар, октобар, новембар и децембар ).
Настављене су уобичајене активности у области законодавног рада и контролне функције. Разматрани су
годишњи и други извештаји Владе. Одбори Народне
скупштине одржали су велики број јавних слушања на теме из свог делокруга. Такође, Народна скупштина остварила је низ међународних активности учешћем народних
посланика и стручне службе у својству чланова сталних и
повремених делегација на редовним и специјалним заседањима, као што је Конференција председника парламената која је у септембру одржана у Ослу, и другим међународним сусретима и скуповима.
Народна скупштина остаје посвећена унапређењу односа с јавношћу, транспарентности у раду ове најзначајније институције у држави, што можете прочитати у тексту „Народна скупштина на другом месту у региону по степену отворености“.
У октобру је обележена Дечја недеља, а Парламент је традиционално учествовао у манифестацији „Креда црта
маштом“. Грађани су протекла четири месеца у холу Дома
Народне скупштине могли да погледају неколико веома занимљивих изложби. Посебно бих издвојила „Поруке са руке“, изложбу средњовековног српског прстења, које је био
незаобилазан детаљ у свакодневном одевању српскух владара и властеле.
У години пред нама очекује нас пуно посла и трудићемо се
да вас о томе правовремено и квалитетно информишемо
на страницама „Кворума“.
Срдачан поздрав,

генерални секретар
Јана Љубичић

Израду билтена подржао је УНДП/СДЦ.
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Ставови изнети у билтену представљају становиште аутора и не одражавају нужно становиште Програма Уједињених нација за
развој и Швајцарске агенције за развој и сарадњу.

Штампано
на папиру из
одговорних
извора.
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АКТИВНОСТИ НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ У ПЕРИОДУ
СЕПТЕМБАР – ДЕЦЕМБАР
Друго редовно заседање Народне
скупштине у 2014. години почело је 1.
октобра и завршило се 29. децембра
2014. године.
Народна скупштина је у редовном заседању одржала 12 седница, на којима је разматрала и усвојила 47 закона:
Закон о изменама Закона о јавној
својини, Закон о измени Закона о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о извозу и увозу наоружања и војне опреме; Закон о допунама Кривичног законика; Закон о
спречавању допинга у спорту; Закон
о изменама и допунама Закона о
Агенцији за приватизацију; Закон о
изменама и допунама Закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације; Закон о изменама и допунама Закона о инвестиционим фондовима; Закон о утврђивању
јавног интереса и посебним поступци-

ма експропријације и прибављања
документације ради реализације изградње система за пренос електричне енергије 400 кV напонског нивоа „Трансбалкански коридор – прва
фаза“; Закон о изменама и допунама
Закона о буџету Републике Србије за
2014. годину (1); Закон о привременом
уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других
сталних примања код корисника јавних средстава; Закон о привременом
уређивању начина исплате пензија;
Закон о изменама и допунама Закона
о Централном регистру обавезног социјалног осигурања; Закон о изменама Закона о судијама; Закон о изменама Закона о јавном тужилаштву; Закон
о легализацији објеката; Закон о изменама и допунама Закона о јавном бележништву; Закон о изменама и допунама Закона о промету непокретности; Закон о изменама Закона о
здравственом осигурању; Закон о
здравственој документацији и евиденцијама у области здравства; Закон
о изменама и допунама Закона о финансирању политичких активности;
Закон о заштити узбуњивача; Закон о

заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда; Закон о финансирању и
обезбеђењу финансирању пољопривредне производње; Закон о запошљавању странаца; Закон о изменама и допунама Закона о планирању и
изградњи; Закон о осигурању; Закон
о платним услугама; Закон о изменама и допунама Закона о заштити корисника финансијских услуга; Закон
о изменама и допунама Закона о девизном пословању; Закон о изменама и допунама Закона о спречавању
прања новца и финансирања тероризма; Закон о измени и допуни Закона
о извршењу и обезбеђењу; Закон о
изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину
(2); Закон о буџету Републике Србије
за 2015. годину; Закон о изменама и
допунама Закона о буџетском систему; Закон о изменама Закона о пензијском и инвалидском осигурању;
Закон о изменама и допунама Закона
о акцизама; Закона о измени Закона
о порезу на додату вредност; Закон
о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица; Закон о
изменама Закона о враћању одузете
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имовине и обештећењу; Закон о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном
развоју; Закон о давању гаранције
Републике Србије у корист ОТП Банка
Србија а.д. Нови Сад, Banca Intesa
a.d. Београд, NBG Bank Malta LTD, ‚‘AIK
Banka‘‘ a.d. Ниш и UniCredit Bank Srbija
a.d. Београд, по задужењу Јавног предузећа „Србијагас“ Нови Сад; Закон
о преузимању обавеза привредног
друштва Air Serbia а.д. Београд према
правним и физичким лицима по основу извршених услуга и испоручених роба и претварању тих обавеза у
јавни дуг Републике Србије; Закон о
енергетици; Закон о изменама Закона
о планирању и изградњи; Закон о изменама Закона о матичним књигама и Закон о измени и допуни Закона
о посебним условима за упис права
својине на објектима изграђеним без
грађевинске дозволе.

Поред наведених, Народна
скупштина је усвојила и
22 закона о потврђивању
међународних уговора:
Закон о потврђивању Споразума о
зајму (Други Пројекат развоја здравства Србије) између Републике
Србије и Међународне банке за обнову и развој; Закон о потврђивању
Споразума између Владе Републике
Србије и Републике Молдавије о сарадњи и узајамној помоћи у царинским питањима; Закон о потврђивању
Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Демократске Народне
Републике Алжир о узајамној размени и заштити тајних података у области одбране; Закон о потврђивању
Конвенције Међународне организације рада број 94 о радним клаузулама јавних уговора; Закон о потврђивању Протокола уз Споразум о стабилизацији и придруживању између
Републике Србије, са једне стране и
Европских заједница и њихових држава чланица, са друге стране, којим се
узима у обзир приступање Републике
Хрватске Европској унији; Закон о потврђивању Споразума између Владе
Републике Србије и Савета министара Републике Албаније о ветеринарској сарадњи; Закон о потврђивању
Споразума између Владе Републике
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Србије и Владе Републике Хрватске
о сарадњи у заштити од природних и других катастрофа; Закон о потврђивању Споразума између Владе
Републике Србије и Владе Републике
Македоније о узајамном признавању возачких дозвола; Закон о потврђивању Споразума између Владе
Републике Србије и Владе Румуније
о отварању међународног граничног
прелаза Врачев Гај (Република Србија)
и Сокол (Румунија) на српско-румунској државној граници; Закон о потврђивању Споразума између Владе
Републике Србије и Владе Румуније
о отварању међународног граничног
прелаза Голубац (Република Србија)
и Нова Молдова (Румунија) на српско-румунској државној граници;
Закон о потврђивању Уговора о трговини наоружањем; Закон о потврђивању Споразума између Републике
Србије и Краљевине Шпаније о размени и узајамној заштити тајних података; Закон о потврђивању Уговора
између Републике Србије и Босне
и Херцеговине о изручењу; Закон
о потврђивању Протокола о заштити од поплава уз Оквирни споразум о сливу реке Саве; Закон о потврђивању Другог амандмана на
Уговор о сарадњи између Владе
Републике Србије и Европске организације за експлоатацију метеоролошких сателита (EUMETSAT); Закон
о потврђивању Споразума између
Владе Републике Србије и Владе Руске
Федерације о статусу српских војних меморијала на територији Руске

Федерације и руских војних меморијала на територији Републике Србије;
Закон о потврђивању Споразума о
зајму (Пројекат хитне санације од
поплава) између Републике Србије и
Међународне банке за обнову и развој; Закон о потврђивању Уговора о гаранцији (Пројекат – Прелазак са аналогног на дигитални сигнал) између
Републике Србије и Европске банке
за обнову и развој; Закон о потврђивању Европске конвенције о заштити аудиовизуелног наслеђа; Закон о
потврђивању Споразума о сарадњи
између Републике Србије и Свете
столице у области високог образовања; Закон о потврђивању Уговора
о гаранцији за кредитну линију за
Агенцију за осигурање депозита између Републике Србије и Европске
банке за обнову и развој и Закон о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Европске комисије о правилима за спровођење
финансијске помоћи Европске уније
Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ (IPA II).

Именован заменик генералног
секретара Народне скупштине
На Четвртој седници Другог редовног заседања у 2014. години, Народна
скупштина је, на предлог генералног секретара, за заменика генералног секретара именовала Бранка
Маринковића.
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Изабран члан Савета гувернера
Народне банке Србије
На Деветој седници Другог редовног заседања у 2014. години Народна
скупштина је, на предлог Одбора за
финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава,
за члана Савета гувернера Народне
банке Србије изабрала мр Николу
Мартиновића, на период од пет година.

Донета Одлука о правилима о
спровођењу јавног конкурса
за избор кандидата за чланове
Програмског савета Јавне
медијске установе „Радиотелевизија Србије“
Усвојени закључци поводом
разматрањаИзвештаја о раду
Националног механизма за
превенцију тортуре за 2013. годину

Изабрани председник и
потпредседник Парламентарног
одбора за стабилизацију
и придруживање

На Четвртој седници Другог редовног заседања у 2014. години Народна
скупштина је разматрала предлоге
закључака Одбора за права детета,
Одбора за људска и мањинска права
и равноправност полова и Одбора за
правосуђе, државну управу и локалну
самоуправу, које су ови одбори утврдили поводом разматрања Извештаја
о раду Националног механизма за
превенцију тортуре за 2013. годину,
који је поднео Заштитник грађана.

На Седмој седници Другог редовног заседања у 2014. години Народна
скупштина је, на предлог председника Народне скупштине, за председника и потпредседника Парламентарног
одбора за стабилизацију и придруживање именовала народне посланике др Владимира Орлића и Душана
Петровића.

Изабране судије које се први пут
бирају на судијску функцију
Изабрана Комисија за
заштиту конкуренције
На Шестој седници Другог редовног заседања у 2014. години Народна
скупштина је, на предлог Одбора за
привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику који је спровео поступак избора путем јавног
конкурса, изабрао Комисију за заштиту конкуренције у саставу: доц. др
Милоје Обрадовић (председник),
др Вељко Милутиновић, Мирјана
Мишковић Вукашиновић, Марко
Обрадовић и Иван Угрин.

На Осмој седници Другог редовног
заседања у 2014. години Народна
скупштина је, на предлог Високог савета судства, донела две одлуке о избору судија који се први пут бирају на
судијску функцију, као и Одлуку о избору председника судова.
На истој седници Народна скупштина
је, на предлог Владе, донела Одлуку о
избору јавних тужилаца за апелациона јавна тужилаштва.

На Деветој седници Другог редовног заседања у 2014. години Народна
скупштина је, на предлог групе од 13
народних посланика, донела Одлуку о
правилима о спровођењу јавног конкурса за избор кандидата за чланове
Програмског савета Јавне медијске
установе „Радио-телевизија Србије“.

Посебне седнице
Народне скупштине
На Шестој посебној седници, одржаној 3. септембра, Народна скупштина изабрала је Жељка Сертића за министра привреде, након чега је он
положио заклетву пред Народном
скупштином.

Одржано Девето ванредно
заседање Народне
скупштине у 2014. години
На седници Деветог ванредног заседања у 2014. години Народна скупштина је донела следеће законе: Закон о
изменама и допунама Закона о високом образовању; Закон о изменама и
допунама Закона о државним службеницима; Закон о измени и допуни
Закона о платама државних службеника и намештеника; Закон о допунама Закона о платама у државним органима и јавним службама; Закон о из-
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менама и допунама Закона о државној управи и Закон о измени Закона о
здравственом осигурању.
Такође, Народна скупштина је донела и: Закон о потврђивању Споразума
Владе Републике Србије и Европске
уније о учешћу Републике Србије у
програму Европске уније Хоризонт
2020 – оквирном програму за истраживање и иновације (2014 – 2020);
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе
Републике Словеније о размени и
узајамној заштити тајних података;
Закон о потврђивању Безбедносног
споразума између Владе Републике
Србије и Савета министара Босне и
Херцеговине; Закон о потврђивању
Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Републике Македоније
о размени и узајамној заштити тајних података; Закон о потврђивању
Споразума између Републике Србије
и Чешке Републике о размени и узајамној заштити тајних података;
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе
Сједињених Америчких Држава у вези са безбедносним мерама за заштиту тајних војних података; Закон
о потврђивању Споразума између
Републике Србије и Мађарске о социјалној сигурности; Закон о потврђивању Споразума о трговини и економској сарадњи између Републике
Србије и Републике Тунис; Закон о потврђивању аката Светског поштанског савеза; Закон о потврђивању
Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Републике Италије о
узајамном регулисању међународног
друмског превоза путника и ствари;
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе
Савезне Републике Немачке о превозу путника и ствари у међународном друмском саобраћају; Закон о потврђивању Споразума о сарадњи између Владе Републике Србије и Владе
Црне Горе у контексту приступања
Европској унији; Закон о потврђивању
Уговора између Владе Републике
Србије и Организације за образовање, науку и културу (УНЕСКО) у вези
са оснивањем Центра за воде за одрживи развој и прилагођавање климатским променама као Центра категорије 2 под покровитељством УНЕСКО;
Закон о потврђивању Споразума
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између Владе Републике Србије и
Швајцарског федералног савета о бављењу плаћеним послом чланова породице чланова дипломатских мисија,
конзуларних представништва и сталних мисија при међународним организацијама; Закон о потврђивању
Оригиналне конвенције (1975) о оснивању Европског центра за средњорочне прогнозе времена, Оригиналног
протокола о привилегијама и имунитетима Европског центра за средњорочне прогнозе времена, Протокола
о изменама Конвенције о оснивању
Европског центра за средњорочне
прогнозе времена и Протокола о привилегијама и имунитетима Европског
центра за средњорочне прогнозе
времена и Конвенције о оснивању
Европског центра за средњорочне
прогнозе времена и Протокола о привилегијама и имунитетима Европског
центра за средњорочне прогнозе времена; Закон о потврђивању
Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Републике Азербејџан
о сарадњи у области ветеринарства
и Закон о потврђивању Споразума
о зајму (Пројекат подршке Агенцији
за осигурање депозита) између
Републике Србије и Међународне
банке за обнову и развој.
На истој седници Народна скупштина је донела и Одлуку о употреби и
учешћу припадника Војске Србије у
мировној операцији Уједињених нација у Централноафричкој Републици
(MINUSCA) и војној операцији
Европске уније у Централноафричкој
Републици (EUFORRCA) у 2014. години.

Престанак функције
народног посланика
У периоду септембар – децембар
2014. године оставке на функцију народног посланика поднели су Дејан
Андрејевић, Дражен Јарић, Марија
Стевановић, Драган Ђилас, Бојан
Зирић и Александар Јаблановић.

Нови посланици у клупама
У периоду септембар – децембар
2014. године Народна скупштина по-

тврдила је мандате народним посланицима Бранки Јанковић, Драгану
Половини, Горану Младеновићу, Ивану
Јовановићу, Ани Филиповић и Горјани
Маринковић.

Утврђене измене скупштинског
буџета за 2014. годину и
скупштински буџет за 2015. годину
Одбор за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања
је на седницама одржаним 13. септембра и 16. децембра размотрио и
утврдио измене скупштинског буџета за 2014. годину. Такође, на седници
одржаној 6. децембра, Одбор је утврдио скупштински буџет за 2015. годину у укупном износу од 1.781.786.000
динара, што је за 350.000.000 динара
мање у односу на буџет предвиђен
2014. године.

Утврђена нова основица
за обрачун и исплату плата
народних посланика
Одбор за административно-буџетска
и мандатно-имунитетска питања је
на седници одржаној 5. новембра донео Одлуку о усклађивању висине основице за обрачун и исплату плата за
председника Републике, народне посланике и именована лица у Служби
председника Републике и служби
Народне скупштине са Законом о привременом уређивању основица за обрачун плата, односно зарада и других
сталних примања код корисника јавних средстава. Према овој одлуци, основица за обрачун и исплату плата народних посланика утврђена је у нето
износу од 7.941,60 динара.

Уплаћена средства у Буџетски
фонд за лечење обољења, стања
или повреда које се не могу
лечити у Републици Србији
Одбор за административно-буџетска
и мандатно-имунитетска питања је на
седници одржаној 1. децембра донео
одлуку да се средства из Фонда солидарности Народне скупштине у из-
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носу од 298.796,00 динара усмере у
Буџетски фонд за лечење обољења,
стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији,
који је основала Влада Републике
Србије. Средства из Фонда солидарности Народне скупштине обезбеђују
се из новчаних казни за изречене мере народним посланицима на седници Народне скупштине. Такође, Одбор
је на седници одржаној 6. децембра
дао сагласност генералном секретару Народне скупштине за смањење
апропријације економске класификације како би се средства из скупштинског буџета у укупном износу од два
милиона динара уплатила у Буџетски
фонд за лечење обољења, стања или
повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији, који је основала Влада Републике Србије.

АКТИВНОСТИ ОДБОРА
Чланови Одбора за контролу служби
безбедности су током октобра и новембра, у оквиру Плана рада Одбора
за 2014. годину, боравили у надзорним посетама центру Безбедносноинформативне агенције у Новом Саду,
центру Војнообавештајне агенције у
Краљеву, Центру Војнобезбедносне
агенције у Нишу, као и седишту у
Београду.
Одбор за људска и мањинска права
и равноправност полова је на седницама одржаним у октобру, заједно с
представницима Министарства државне управе и локалне самоуправе,
размaтрао питања у вези са избором
за чланове националних савета националних мањина, и то за непосредни избор чланова 17 националних савета и избор чланова три национална
савета путем електорских скупштина,
који су одржани 26. октобра и 2. новембра 2014. године. Изборе је спровела Републичка изборна комисија, у
сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у Србији.
Чланови Одбора за одбрану и унутрашње послове обишли су током октобра Центар за основну полицијску обуку у Сремској Каменици, једини центар за основну полицијску обуку у Србији. Такође, чланови Одбора
обишли су и припаднике Војске

Србије у Бази „Југ“ код Бујановца.
Наведене посете реализоване су
као део активности у склопу надзорне функције Народне скупштине над
сектором безбедности.
Представници Министарства одбране, Министарства унутрашњих послова, Канцеларије за Косово и Метохију,
начелници округа, градоначелници
и председници општина са Косова
и Метохије су на седници Одбора за
Косово и Метохију одржаној 28. октобра информисали чланове Одбора
о актуелној безбедносној ситуацији
на територији Аутономне Покрајине
Косово и Метохија, с посебним освртом на безбедност српског становништва. Током расправе, чланови
Одбора и народни посланици који су
учествовали у раду осудили су нападе на српско становништво на територији АП Косово и Метохија и оценили да је неопходно да привремене
институције и међународне снаге на
Косову и Метохији учине све да заштите Србе и друго неалбанско становништво. Такође, на седници одржаној
5. новембра чланови Одбора су информисани о расветљавању и процесуирању одговорних за злочине почињене на Косову и Метохији почев од 1998.
године, с посебним освртом на злочине над припадницима српског народа и снага безбедности и осталих неалбанаца на Косову и Метохији и о сарадњи надлежних органа Републике
Србије са ЕУЛЕКС-ом на том плану. Тим
поводом оцењено је да није остварен
довољан напредак у расветљавању
оваквих злочина и процесуирању одговорних.

Разматрани тромесечни
извештаји и информације
Oдбор за просторно планирање, саобраћај, инфраструктуру и телекомуникације, Одбор за културу и информисање, Одбор за одбрану и унутрашње послове и Одбор за рад, социјална питања, друштвену укљученост и
смањење сиромаштва су на седницама одржаним у периоду септембар –
децембар разматрали и усвојили тромесечне извештаје и информације о
раду министарстава из свог делокруга

Разматран Извештај о актуелном
стању у процесу преговора са ЕУ
Одбор за европске интеграције је на
седници одржаној 22. децембра разматрао Извештај о актуелном стању у
процесу преговора са ЕУ, који су представиле Јадранка Јоксимовић, министар без портфеља задужена за европске интеграције и Тања Мишчевић,
шеф Преговарачког тима за вођење
преговора о приступању Републике
Србије ЕУ. Након расправе, Одбор је
усвојио овај извештај.

Заједничке седнице одбора
Одбор за људска и мањинска права и
равноправност полова и Одбор за европске интеграције су 23. септембра
одржали заједничку седницу како би у
Недељи поноса која претходи Паради
поноса допринели наставку дискусије о људским правима. На овој седници чланови одбора су разговарали
о проблемима с којима се припадници ЛГБТ популације сусрећу, поготово
у малим и руралним срединама. Том
приликом оцењено је да су закони из
области људских права добри али недовољно имплементирани и указано
је на потребу да се дискусија о људским правима мора водити увек а не
само уочи догађаја као што је овај.
Одбор за спољне послове и Одбор за
европске интеграције су 9. октобра
одржали заједничку седницу на којој
је шеф Делегације Европске уније у
Републици Србији Мајкл Девенпорт
представио Извештај Европске комисије о напретку Републике Србије за
2014. годину. У Извештају је истакнуто да је од момента формирања нове Владе Републике Србије у априлу 2014. године законодавна активност била веома интензивна и да је усвојен велики број закона, посебно у
областима приватизације, рада и медија. Улога Парламента је значајна у
доношењу квалитетних закона, али и
у контроли примене усвојених закона. Кључни задатак пред Србијом у
наредном периоду је припрема за отварање преговарачких поглавља 23
и 24, која се односе на област правосуђа и основних права, правду, слободу и безбедност. Девенпорт је истакао и значај преговарачких погла-
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Седнице одбора ван седишта
Народне скупштине

вља која се односе на пољопривреду, заштиту животне средине, енергетику и усклађивање спољне политике
Србије са спољном и безбедносном
политиком Европске уније. Он је посебно нагласио неопходност координације и сталне комуникације између
Владе, Народне скупштине, независних државних органа и организација цивилног друштва у процесу преговора за чланство и усклађивању са
европским стандардима. Девенпорт
је оценио и да је одржавање Параде
поноса у Београду ове године од великог значаја за поштовање људских
и мањинских права, али да има још
простора за остваривање напретка у
овој области. Током расправе, чланови два одбора детаљније су се осврнули на поједине делове Извештаја који
се тичу оцене напретка и препорука у областима владавине права, борбе против корупције, јачања институција, реформи јавне управе и медија.
Одбор за људска и мањинска права и
равноправност полова, Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу и Одбор за права детета су
20. октобра одржали заједничку седницу на којој је разматран Извештај о
раду Националног механизма за превенцију тортуре за 2013. годину, који
је доставио Заштитник грађана. Том
приликом оцењено је да у Републици
Србији не постоји тортура као организована и подстицаjна појава, али
да постоје појединачни случајеви злостављања које надлежни органи толе-
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ришу, те да је неопходно да они унапреде своје поступање у борби против
некажњивости за тортуру. У овом извештају представљене су и препоруке које је Заштитник грађана упутио
органима власти Републике Србије.
Након разматрања овог извештаја,
одбори су утврдили предлоге закључака које су потом упутили Народној
скупштини ради доношења.
Поводом обележавања 3. децембра,
Међународног дана особа са инвалидитетом, Одбор за образовање, науку, технолошки развој и информатичко друштво и Одбор за рад, социјална питања, друштвену укљученост и смањење сиромаштва одржали су заједничку седницу на којој су
чланови ових одбора разматрали питања одрживог развоја и технолошких обећања у служби остваривања
људских права особа са инвалидитетом. Одржавање ове седнице подржали су Национални демократски институт (НДИ) и Програм Уједињених
нација за развој (УНДП). Истим поводом, на седници Одбора за људска и
мањинска права и равноправност полова представљена је Mапа пута деинституционализације у Републици
Србији, која представља велики искорак у регулисању проблема особа
с менталним сметњама и чији је циљ
враћање особа са инвалидитетом из
затворених институција и изолације у
породицу и отворене заједнице.

Одбор за пољопривреду, шумарство
и водопривреду одржао је 12. септембра седницу у згради Општине
Ивањица, на којој се разговарало о
стању у пољопривреди у регионима
западне, централне и јужне Србијe,
посебно о проблемима с којима се суочавају произвођачи малина, проблемима у задругарству и области противградне заштите, и о обезбеђивању
субвенција за рурална подручја и ревитализацију сеоских путева. Том приликом формиран је пододбор који ће
се бавити проблемима у пољопривреди у најнеразвијенијим општинама
Србије. Седница је одржана уз подршку Програма Уједињених нација за
развој (УНДП) и Швајцарске агенције за развој и сарадњу (СДЦ), кроз
пројекат „Јачање надзорне функције
и јавности у раду Народне скупштине
Републике Србије“.
Одбор за одбрану и унутрашње послове је на седници одржаној 21. октобра у згради Скупштине Аутономне
Покрајине Војводине разматрао
стање јавне безбедности у Републици
Србији након инцидента који се догодио на фудбалској утакмици Србија
– Албанија 14. октобра 2014. године.
Том приликом закључено је да се мора радити на превенцији малолетничке делинквенције и успоставити сарадња између МУП-а и Савета за безбедност АП Војводине. Такође је било
речи и о улози судства и медија у оваквим ситуацијама. Седница је одржана уз подршку Програма Уједињених
нација за развој (УНДП) и Швајцарске
агенције за развој и сарадњу (СДЦ),
кроз пројекат „Јачање надзорне
функције и јавности у раду Народне
скупштине Републике Србије“.
Чланови Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова су
на седници одржаној 18. новембра у
Врњачкој Бањи разговарали о улози механизама за родну равноправност и поступање надлежних органа
у складу с протоколима о поступању
у случајевима насиља над женама у
породици и у партнерским односима. Ова седница одржана је у сарадњи
са Заштитником грађана и Мисијом
ОЕБС-а у Србији. Седница је одржа-
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на уз подршку Програма Уједињених
нација за развој (УНДП) и Швајцарске
агенције за развој и сарадњу (СДЦ),
кроз пројекат „Јачање надзорне
функције и јавности у раду Народне
скупштине Републике Србије“.
Одбор за европске интеграције је
15. и 16. новембра одржао седницу у
Тополи и Аранђеловцу, на којој су чланови Одбора, представници Владе
и локалне самоуправе разговарали о преговарачким поглављима 11
(пољопривреда и рурални развој) и
12 (безбедност хране, ветеринарска
и фитосанитарна политика) о којима
ће се преговарати у току преговарачког процеса за приступање ЕУ, као и о
доступности и начинима коришћења
средстава из ИПАРД фондова (претприступни фондови ЕУ за рурални
развој). Одржавање седнице омогућено је кроз пројекат „Јачање надзорне улоге и јавности у раду Народне
скупштине Републике Србије“ који
заједнички
реализују
Народна
скупштина и Програм Уједињених нација за развој (УНДП) и Швајцарска
агенција за развој и сарадњу (СДЦ).
Oдбор за пољопривреду, шумарство и водопривреду је 17. новембра
одржао седницу у згради Скупштине
општине Бајина Башта, на којој су чланови Одбора и представници локалне
самоуправе разговарали о пољопривредној политици, развоју малих и
средњих газдинстава кроз развој сточарства, воћарства и повртарства,
праћењу отклањања последица од
поплава и о проблему кафилерија и
нешкодљивог уклањања анималног
отпада. Седница је одржана уз подршку Програма Уједињених нација за
развој (УНДП) и Швајцарске агенције за развој и сарадњу (СДЦ), кроз
пројекат „Јачање надзорне функције
и јавности у раду Народне скупштине
Републике Србије“.
Одбор за права детета одржао је
12. децембра седницу у Сремским
Карловцима. Седница је окупила представнике локалних власти,
Уницефа и локалних организација цивилног друштва. Чланови Одбора разговарали су о формирању више радних група с циљем контроле спровођења закона у областима инклузије, заштите деце од породичног на-

сиља, подршке породицама деце са
сметњама у развоју и инвалидитетом,
као и доделе дечјих додатака. На овој
седници размотрена је могућност
формирања радне групе за праћење
стања и унапређење положаја деце
чији се живот и рад одвија на улици.
Представници Уницефа изразили су
вољу да подрже Одбор у законодавној активности у вези с новим законима који ће регулисати породичне односе.
Снимак седница ван седишта можете погледати на страници Народне
скупштине: http://bit.ly/1p4LCn8.

Седнице затворене за јавност
Oдбор за финансије, републички буџет
и контролу трошења јавних средстава
и Одбор за европске интеграције су 1.
септембра одржали седнице затворене за јавност, на којима се разматрала Преговарачка позиција Републике
Србије за Међувладину конференцију о приступању Републике Србије
Европској унији за поглавље 32 Финансијски надзор.

ЈАВНА СЛУШАЊА
Током периода септембар–децембар
2014. одржано је шест јавних слушања
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”, који се спроводи у сарадњи с
Народном скупштином Републике
Србије.
Одбор за заштиту животне средине
организовао је четири јавна слушања.
Прво је одржано 7. новембра 2014.
год. у Дому Народне скупштине на
тему „Управљање комуналним отпадом у Републици Србији“, укључујући
третман комуналног отпада, статус
дивљих депонија, санацију и рекултивацију земљишта, улогу локалних
самоуправа и могућа решења и препоруке у овим областима. Учесници
јавног слушaња позвали су Владу да
инсистира на сталним инспекцијама, кажњава нелегално одлагање отпада и обезбеди добру покривеност
становништва комуналним услугама.
На јавном слушању истакнуто је да и
даље недостају адекватни подаци с
терена о стварању и кретању отпада.
Учесници су се заложили за стриктнију казнену политику и континуирано образовање становништва.
Исти одбор је 1. децембра организовао
јавно слушање на тему „Управљање
индустријским отпадом и третман
опасног отпада у Републици Србији”.
Учесници су расправљали о опасностима производње и складиштења великих количина индустријског отпада и његовом катастрофалном утицају на животну средину и људско
здравље. Директор Агенције за заштиту животне средине Филип Радовић
представио је учесницима јавног слу-
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шања Извештај о управљању отпадом
у Републици Србији и навео податак
да се у Србији годишње произведе 8,7
милиона тона отпада, од чега 83 одсто
у постројењима, а 17 одсто у осталим
предузећима која имају обавезу извештавања о утицају на животну средину. Радовић је рекао да су највећи
загађивачи животне средине термоенергетска постројења.
Јавно слушање на тему „Стање депонија у Републици Србији” организовано је 16. децембра. Учесници расправе износили су проблеме на локалном нивоу и дискутовали о могућим
начинима управљања депонијама, и
апеловали на већу подршку цивилном друштву и учешће грађана у доношењу одлука. Јавно слушање обухватило је и презентацију резултата
Националне стратегије управљања
отпадом која је усвојена 2010. и потребу за њеном хитном ревизијом. На јавном слушању напоменуто је да Влада
још увек није донела потребне подзаконске акте неопходне за адекватно
управљање у овој области.
Одбор за права детета организовао
је 20. новембра јавно слушање на тему „Двадесет пет година од усвајања
Конвенције Уједињених нација о правима детета – решавање проблема деце чији се живот и рад одвија
на улици“, које су заједнички подржали Уницеф и УНДП. Председница
Одбора за права детета и председница Народне скупштине Маја Гојковић
отворила је јавно слушање и истакла
да оно представља корак напред ка
решавању проблема деце која су изложена искоришћавању, злоупотребама и дискриминацији. Председница
Одбора навела је да забрињавају подаци о броју сиромашне деце, како у
Србији тако и у региону, и да су посебно угрожена „деца улице“. Министар
рада, запошљавања, борачких и социјалних питања је на позив Одбора
представио план Владе да се унапреди решавање проблема ове посебно угрожене категорије. Закључено
је да исто може бити постигнуто једино кроз стратешко, дугорочно планирање мера и активности друштва у
целини, укључујући законодавне, извршне и судске мере, у сарадњи с напорима локалних самоуправа и организација цивилног друштва.

10

Одбор за европске интеграције организовао је 5. децембра јавно слушање на тему „Доступност и начини
коришћења средстава из ИПАРД фонда“. Циљ јавног слушања био је да се
утврде мере и кораци на припреми
програма за коришћење ИПАРД фонда. Истакнуто је да је почетком 2014.
започета израда програма и да је он
крајем августа достављен Европској
комисији, а да ће се 9. децембра наћи
пред ИПА комитетом. Припремна фаза урађена је у потпуности, и током
2015. године предстоје интензивне
активности које се односе на промоцију планираних мера у оквиру програма и увећање административних
капацитета за њихово спровођење.
За имплементацију овог претприступног фонда неопходно је повећати
број запослених у Управи за аграрна плаћања, која би у наредном периоду требало да се пресели из Шапца у
Београд.
Одбор за културу и информисање
одржао је јавно слушање на тему
„Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о култури” 29.11.2014. године. Том приликом Одбор je саслушао министра културе и информисања и председника Националног савета за културу. Сведоци експерти на
јавном слусању из редова уметничких удружења и културних делатности су представили тренутно стање и
дали предлоге за унапређење. Јавном
слушању је присуствовало око 300
представника институција, удружења
и појединаца из културе. Ово је једно од најбоље медијски пропраћених јавних слушања у НСРС. Министар
културе је одговарао на питања одбора и грађана и саслушао предлоге за унапређење законских решења.
Неке од тема које су обрађене током
јавнос слушања биле су националне
пензије, укидање инситута „установе
од националног значаја“, 25% буџета које Министарство може да додели
без конкурса, увођење критеријума за
бирање чланова управних одбора националних установа, конкурси за субвенционисање успешних пројеката и
слично.
Снимак јавних слушања можете погледати на интернет страници Народне
скупштине: http://bit.ly/1p4LCn8.

Донација УНДП пројекта – табла и
пројектор у малој сали. Захваљујући
пројекту „Јачање надзорне улоге и
јавности у раду Народне скупштине”,
који се спроводи у сарадњи Народне
скупштине Републике Србије са
Програмом Уједињених нација за
развој (УНДП) и финансијску подршку Швајцарске агенције за развој и
сарадњу (СДЦ), у малој сали Дома
Народне скупштине обезбеђена је
најновија табла LIGRA Lavanga Bianca
и NEC пројектор као и лаптоп Dell
Inspiron. Најновија опрема намењена је унапређењу презентација током јавних слушања одбора Народне
скупштине као и конференција које се
одржавају у малој сали.

Јавно слушање у Панчеву
У оквиру пројекта „Јачање надзорне улоге и јавности у раду Народне
скупштине”, који се спроводи у сарадњи Народне скупштине Републике
Србије са Програмом Уједињених нација за развој (УНДП) и финансијску подршку Швајцарске агенције за
развој и сарадњу (СДЦ), одржана су
два јавна слушања Скупштине града
Панчева.
Прво јавно слушање Скупштине града Панчева одржано је 22. октобра
2014. на тему „Стратегија развоја Града
Панчева 2015-2020“. Одборници, али и
сви заинтересовани, имали су прилику да се информишу и чују експертска
мишљења о том стратешком документу.
Генерални
секетаријат
Народе
скупштине у сарадњи са пројектом
омогућио је преношење добре праксе са центране на локалне скупштине
и одредио представнике који су у оквиру пројекта радили на обуци и консултацијама са локалним скупштинама. Скупштина града Панчева изабрана је као једна од пет пилот локалних скупштина за преношење добре
праксе Народне скупштине, пре свега у погледу организовања јавних слушања и комуникације са грађанима.
Друго јавно слушање одржано је
26. децембра 2014, када је први пут

с к упштина од септембр а до де це мб р а

на једном јавном слушању преиспитивана тема програмског буџета.
Народна скупштина и Пројекат УНДП
обезбедили су и учешће експерта Маје Павловић, начелника финансија Народне скупштине Републике
Србије, која је пренела искуство
Народне скупштине у изради, доношењу и спровођењу програмског
буџета.
Пратећи динамичне промене широм
света које укључују децентрализацију
и преношење овлашћења за доношење одлука са централног на локални
ниво, пројекат УНДП-а пилотира јавно слушање као механизам који омогућава грађанима да одиграју улогу
у процесу доношења одлука у својој
локалној самоуправи, као и надзора пре и након доношења прописа.
Одржавање првог јавног слушања у
Панчеву део је ширих напора ка повећању јавног учешћа у доношењу одлука на локалном нивоу у Србији.

РАДИОНИЦЕ, КОНФЕРЕНЦИЈЕ
И СЕМИНАРИ

Народне скупштине, улози у процесу
евроинтеграција и транспарентности
рада Народне скупштине.

У септембру је у Народној скупштини одржана дводневна радионица под називом „Јачање капацитета Службе Народне скупштине
Републике Србије“ као вид наставка сарадње Народне скупштине и
Фондације Конрад Аденауер у оквиру Регионалног програма „Правна држава“. Током трајања радионице колегама из Немачке представљена је улога и рад Службе Парламента, истакнут
је значај Службе и оцењено да се капацитети Службе морају континуирано јачати. Током радионице представљен је и рад Бундестага и улога коју
служба немачког парламента има у законодавном процесу.

У октобру је у Народној скупштини одржана Годишња конференција кореспондената Европског центра за парламентарна истраживања
и документацију – ЕЦПИД (European
Centre for Parliamentary Research and
Documentation - ECPRD), на којој
је учествовало 70 кореспондената
ЕЦПИД из 36 држава, Европског парламента и Парламентарне скупштине
Савета Европе. Током конференције
било је речи о актуелним питањима
која проистичу из истраживачког рада у парламентима, контролне функције парламента и административних
питања везаних за активности ЕЦПИД.

У септембру је у Народној скупштини одржана радионица за народне посланике и стручну службу
Народне скупштине у оквиру пројекта „Јачање законодавних и контролних капацитета Народне скупштине
Републике Србије“ који спроводи амбасада Велике Британије у Београду
у сарадњи са Народном скупштином.
Током трајања радионице било је речи о законодавној и контролној улози

У новембру је одржана шеста радионица Одбора за уставна питања и законодавство и Канцеларије за демократске институције и људска права при ОЕБС-у (ОЕБС/ОДИХР) на тему „Припрема Мапе пута за регулаторну
реформу
законодавног
поступка и квалитета израде прописа у Републици Србији“. Радионица је
одржана уз подршку Мисије ОЕБС-а
у Србији. Циљ радионице био је да се
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разговара о могућим решењима и начинима за унапређење законодавног
поступка и квалитета израде прописа, као и да се представе достигнути
међународни стандарди и примери
добре праксе. Учесници радионице
су, по завршетку радионице, усвојили
нацрт Мапе пута за регулаторну реформу законодавног поступка и квалитета израде прописа у Републици
Србији.
Одбор за контролу служби безбедности Народне скупштине и Женевски
центар за контролу оружаних снага
одржали су Регионалну конференцију
парламентарних одбора за надзор
безбедносно-обавештајних служби
с циљем да се размене информације
о искуствима земаља у региону ради
превазилажења постојећих изазова у
парламентарном надзору ових служби. Конференцији су присуствовали
представници Албаније, Македоније
и Хрватске, као и експерти за безбедносно-обавештајни рад, парламентарни надзор и судски надзор.

Свечано обележен завршетак
твининг пројекта
Завршна конференција којом је обележен завршетак твининг пројекта „Јачање капацитета Народне
скупштине у процесу европских интеграција“ одржана је у Народној
скупштини 23. октобра. Пројекат, који
финансира Европска унија а који су
заједнички реализовали Народна
скупштина и Парламент Грчке, трајао

је две године. У њему је учествовало
преко 100 експерата из 10 земаља,
а на завршном догађају, који је одржан у Дому Народне скупштине, говорили су председници српског и
грчког парламента Маја Гојковић
и Евангелос Меимаракис, генерални секретари оба парламента Јана
Љубичић и Атанасиос Папајоану и заменик шефа Делегације ЕУ у Београду
Оскар Бенедикт. Експерти пројекта, запослени у Народној скупштини и Парламенту Грчке, говорили су
о ефектима и резултатима који су постигнути током сарадње Народне
скупштине и Парламента Грчке у оквиру сваке од пет компоненти Пројекта.
Основни циљ овог пројекта био је
унапређење рада Народне скупштине у процесу доношења закона, посебно у области хармонизације домаћих прописа с правним тековинама
ЕУ, унапређење контролне функције
кроз сарадњу са Владом и независним
државним органима, организацијама
и телима, побољшање организационе
структуре и интерних процедура, као
и унапређење транспарентности рада Народне скупштине. На завршном
догађају похваљене су стручне службе оба парламента због показаног
професионализма и стручности током спровођења пројекта. Експерти
су подсетили да је одржан велики
број састанака, радионица, округлих
столова и конференција у оквиру свих
пет компоненти пројекта, на којима су
учествовали представници Владе, независних државних органа, организација и тела, новинари, представници
цивилног друштва и невладиних организација, као и други међународни
донатори који кроз различите пројекте сарађују с Народном скупштином.
Као резултати пројекта настале су
бројне компаративне анализе, препоруке, брошуре, софтвери за истраживаче, знање у области методологије
израде пројеката. Конкретан пројектни резултат – софтвер за истраживаче у Народној скупштини – омогућиће
лакше и боље управљање документима у истраживачком раду. Ова база података омогућава сортирање докумената по одређеним темама и претраживање свих релевантних докумената које Народна скупштина користи
у раду. Препоруке које су заједнички
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припремљене како би се унапредиле представничка, законодавна и контролна и функција Народне скупштине резултат су заједничког напора
обе стране да се дође до најбољег могућег и примењивог решења. У предстојећем периоду скупштинско руководство размотриће модалитете
координације и управљања пројектима директно од стране Народне
скупштине кроз формирање посебне
организационе јединице и адекватне
обуке запослених који би радили на
припреми и управљању пројектима.
Представници Министарства правде,
Управе за извршење кривичних санкција и Заштитника грађана уз подршку експерата Мисије ОЕБС-а у Србији
организовали су семинар за чланове Комисије за контролу извршења
кривичних санкција. Том приликом
представљен је рад Управе за извршење кривичних санкција, правни оквир за извршење кривичних санкција,
правила и стандарди у обављању
унутрашњег надзора, облици надзора над радом затвора, Европска затворска правила и стандарди Комитета
за превенцију тортуре. Том приликом чланови Комисије упознати су и
са случајевима који се налазе пред
Европским судом за људска права,
поступањем Заштитника грађана по
притужбама и радом Националног
превентивног механизма. Комисију
чине Тања Томашевић Дамњановић,
Мехо Омеровић, Неђо Јовановић,
Олена Папуга и др Предраг Мијатовић.

Посете делегација
Народне скупштине
Генерални
секретар
Народне
скупштине Јана Љубичић у септембру
је учествовала на састанку генералних секретара парламената Савета
Европе у Ослу. На Састанку су разматране редовне активности из домена рада генералних секретара, усвојен је извештај и предлог активности Европског центра за парламентарна истраживања и документацију
(ECPRD) за период 2015-2016. годину. На састанку је учествовало преко
45 генералних секретара из земаља
чланица Савета Европе, посматрача и
„партнера у демократији“.

с к упштина од септембр а до де це мб р а

те Србији ГРЕКО ће израдити извештај
о спроведеној евалуацији, који ће бити усвојен на пленарном заседању
Савета Европе.
Представнице Националног огранка GOPAC у Србији учествовале су и
у радионици „Јачање транспарентности, одговорности и интегритета у
сектору одбране и безбедности – промовисање позитивних пракси“, организованој у Међународној антикорупцијској академији у Луксембургу,
одржане у новембру 2014. године
Стална делегација Народне скупштине Републике Србије учествовала је
у новембру на Шездесетој годишњој
скупштини ПС НАТО у Хагу. Делегација
је учествовала у раду комитета, а на
пленарној седници учесницима се обратио Јенс Столтенберг, генерални секретар НАТО-а.
Током новембра делегација Народне
скупштине учествовала је на конференцији Основна права, недискриминација и заштита рањивих група, укључујући ЛГБТ у Тирани. Конференција је
одржана у оквиру Програма подршке парламентима Европског парламента земљама Западног Балкана и
Турске, у оквиру италијанског председавања Европском унијом. У раду
конференције учествовале су делегације парламената Западног Балкана и
Турске, чланови Европског парламента, представници Европске комисије,
стручњаци и представници невладиних организација.

Посете Народној скупштини
Председница Народне скупштине
Маја Гојковић у октобру је разговарала са известиоцем Парламентарне
скупштине Савета Европе (ПС СЕ)
Самадом Сеидовим, који је Србију посетио у оквиру мониторинг процедуре испуњавања обавеза Србије преузетих чланством у Савету Европе.
Том приликом разговарали су о наставку сарадње с органима и телима
ПС СЕ, имплементацији препорука у
циљу даље демократизације и јачања
владавине права и раду Народне
скупштине у процесима европских
интеграција. Известилац је састанке

одржао и са председницима посланичких група и представницима партија мањина у Народној скупштини.
Чланови делегације Групе земаља за
борбу против корупције (ГРЕКО), основане ради унапређења капацитета држава чланица у борби против корупције, која окупља 318 парламентараца из 47 европских држава, током новембра посетили су Народну
скупштину у оквиру четврте евалуационе рунде на тему „Превенција корупције за чланове парламента, судства и тужилаштва“ и том приликом
разговарали с народним посланицима, представницима Националног
огранка GOPAC у Србији и запосленима у Служби Народне скупштине, а у циљу прикупљања одговора
из Упитника о превенцији корупције.
Питања су се, између осталог, односила на транспарентност законодавног
процеса, етичка начела, сукоб интереса, финансијске накнаде и злоупотребу јавних средстава. Након посе-

У децембру су Народну скупштину посетили учесници Београдске недеље
НАТО-а, коју организује Центар за евроатлантске студије и која је намењена младим члановима политичких
партија у Србији да би се кроз предавања, међусобни дијалог и посете институцијама Републике Србије боље
упознали с начином функционисања
НАТО-а, изазовима с којима се суочава ова организација у регионалном
и глобалном окружењу, њеним односима с другим глобалним организацијама, као и заједничком безбедносном и одбрамбеном политиком
ЕУ. Том приликом представљене су активности Сталне делегације Народне
скупштине у ПС НАТО, као и остале дипломатске и законодавне активности
Народне скупштине у процесу европских интеграција, разговарало се о односу Србије с НАТО-ом, безбедносним
аспектима и изазовима Србије и значају парламентарне дипломатије у области безбедности.

Формиран Економски кокус
Народне скупштине
У новембру је формиран Економски
кокус Народне скупштине, на чијем
челу се налази проф. др Владимир
Маринковић.
Основни
задатак
Економског кокуса биће побољшање привредног амбијента, покретање заједничких пројеката и дијалога с привредницима ради проналажења најбољих решења која ће
Србију учинити добрим местом за инвестиције, као и рад на амандманима на законима из области социјално-економске политике. Иницијативу
за оснивање Економског кокуса упу-
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тили су Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД) и
Међународни републикански институт (ИРА) у Србији.

Бакља Трке мира за Србију
уручена потпредседнику Народне
скупштине Маринковићу

у области родне равноправности проистиче из потребе да се обезбеди не
само родна равноправност већ и заштита и оснаживање жена, да је учињен
велики помак у одређеним областима, али да жене и мушкарци још увек
нису у потпуности изједначени.

Представљен модел програмске
структуре буџета за 2015. годину
На седници Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења
јавних средстава у децембру је представљен модел програмске структуре буџета за 2015. годину. Оцењено је
да се програмским буџетирањем на
потпуно нов начин врши расподела
новца, омогућава спровођење програма и њихово финансирање, и уводи већа контрола буџетских средстава
и транспарентност потрошње јавних
средстава. На тај начин се транспарентније, рационалније и правилније
врши потрошња буџетских средстава,
уз мерење учинка. Програмски буџет
обухвата пројекте и програмске активности и приказује сврху трошења
средстава и резултате.

Потписан Протокол о сарадњи
Одбора за европске интеграције
Народне скупштине Републике
Србије и Одбора за европске
интеграције и регионалну
сарадњу Народне скупштине
Републике Српске
Одбор за европске интеграције
Народне
скупштине
Републике
Србије и Одбор за европске интеграције и регионалну сарадњу Народне
скупштине Републике Српске потписали су у октобру протокол којим се
предвиђа интензивирање сарадње
два одбора у процесу европских интеграција ради размене искустава и
добрих пракси, јачање регионалне сарадње и заједничко конкурисање за
средстава из ИПА фондова, као и јачање контролне улоге парламената
и информисање шире јавности о значају процеса европских интеграција.
Протокол о сарадњи потписан је у оквиру рада Мреже парламентарних одбора за економију, финансије и европске интеграције Западног Балкана, уз
подршку Вестминстерске фондације
за демократију.
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Обележено 10 година рада
Повереника за информације
од јавног значаја и заштиту
података о личности

Учесници овогодишње Трке мира уручили су бакљу потпредседнику Народне скупштине проф.
др
Владимиру
Маринковићу.
Манифестацији су присуствовали и
председник Трке мира за цео свет
Салил Вилсон, председник Трке за
Европу Дипавајан Ренер и председник Трке мира за Србију Предраг
Кнежевић.

Обележен Међународни дан борбе
против насиља над женама
Поводом 25. новембра, Међународног
дана борбе против насиља над женама, чланице Женске парламентарне
мреже разговарале су са посланицама Скупштине АП Војводине, представницама Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе
Републике Србије, организација цивилног друштва и међународних организација. Том приликом истакнут је
глобални значај борбе против насиља
над женама, улога Парламента као и
потреба да се у Србији унапреде системски одговори на насиље.

Обележен Међународни
дан људских права
Одбор за људска и мањинска права
и равноправност полова обележио
је Међународни дан људских права и том приликом представљен је
Модел закона о родној равноправности Заштитника грађана. Оцењено је
да унапређење законодавног оквира

Одбор за културу и информисање
одржао је седницу у форми округлог
стола на тему „Обележавање 10 година рада Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности“. Том приликом рад
Повереника високо је оцењен и истакнуто је да представља добар пример како се у пракси треба борити за
поштовање основних људских права
и слобода. Такође, истакнуто је да се
са Народном скупштином одвија изузетно добра сарадња али да је неопходно да се у наредном периоду побољша нормативни оквир у овој области.

Потпредседник Народне
скупштине отворио врата
посланичке канцеларије
за студенте
Потпредседник Народне скупштине проф. др Владимир Маринковић
покренуо је акцију „Дан у посланичкој канцеларији“, у оквиру које су студенти правних факултета и ФПН имали прилику да сагледају како у пракси функционише један део активности народних посланика.
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Чланови Одбора за европске
интеграције у посети
Делегацији ЕУ у Србији
Чланови Одбора за европске интеграције разговарали су са шефом Делегације ЕУ у Србији Мајклом
Давенпортом
и
руководством
Делегације 9. септембра 2014. године у просторијама Делегације ЕУ у
Србији. Састанак је организован ради
размене информација о планираним
активностима у наредном периоду.
Посебан акценат стављен је на интензивирање будуће сарадње две институције у циљу праћења почетка преговора о чланству Србије у ЕУ и свеобухватне примене ССП-а. На састанку је било речи о помоћи коју Србија
добија од Европске уније кроз претприступне фондове и о планираним
пројектима, као и о помоћи коју су
земље чланице и институције ЕУ пружиле у санирању последица недавних
поплава у Србији. Састанку су присуствовали и чланови Одбора за европске интеграције Ласло Варга, др
Александра Томић, Душица Стојковић,
Весна Марковић, Ирена Алексић,
Нинослав Гирић, Наташа Вучковић,
Гордана Чомић, Бранко Ружић, Марија
Обрадовић и Ђорђе Стојшић.

Комитет за проширење
Савета ЕУ у посети Србији
Потпредседница Народне скупштине Гордана Чомић разговарала је с
члановима Комитета за проширење
Савета ЕУ (COELA) 11. септембра 2014.
године у Дому Народне скупштине.
Поздрављајући чланове Делегације у
име председнице Народне скупштине Маје Гојковић, потпредседница Чомић нагласила је да у Народној
скупштини постоји политички консензус о питању чланства Србије у
Европској унији. Чланове делегације
Савета ЕУ интересовала је процедура
усвајања закона по хитном поступку,
посебно имајући у виду хармонизацију домаћег законодавства с прописима Европске уније. Размењена су и
мишљења о улози цивилног друштва
у процесу одлучивања и истакнут је
значај наставка нормализације односа Београда и Приштине.

Одржана Интерпарламентарна
конференција у оквиру
италијанског председавања ЕУ
Народни посланик, члан Одбора за
финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава

Дејан Раденковић учествовао је на
Интерпарламентарној конференцији
у складу са чланом 13 Уговора о стабилности, координацији и управљању
у економској и монетарној унији,
одржаној у Риму 29. и 30. септембра
2014. године. На конференцији, одржаној у оквиру парламентарне димензије италијанског председавања
Европској унији, учествовали су председници и чланови одбора за финансије и буџет парламената држава чланица ЕУ, као и председници и чланови
одбора за финансије и буџет парламената држава кандидата за чланство у
ЕУ, у својству посматрача. У оквиру четири тематски подељене сесије било
је речи о даљој будућности економске
и монетарне уније, поновном покретању инвестиција и смањењу неједнакости, економским и фискалним инструментима управљања, формирању
банкарске уније, финансирању реалне економије, координацији пореске
политике ЕУ, као и дигиталној економији. Делегација Народне скупштине
активно је учествовала у разговорима о проблемима с којима се суочава ЕМУ, и о томе да ли се та криза и на
који начин може одразити на приступање Србији ЕУ, и какве импликације
може имати на очекивано отварање
преговарачког поглавља 32, које се
бави контролом јавних финансија.
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Потписан Протокол о
сарадњи два одбора
Протокол о сарадњи Одбора за европске интеграције Народне скупштине Републике Србије и Одбора за
европске интеграције и регионалну сарадњу Народне скупштине
Републике Српске потписан је 6. октобра 2014. године у Народној скупштини. Протокол су потписали председник Одбора за европске интеграције
Народне скупштине Републике Србије
Александар Сенић и председник
Одбора за европске интеграције и регионалну сарадњу Народне скупштине Републике Српске Бранислав
Бореновић. Протокол предвиђа интензивирање сарадње два одбора у
процесу европских интеграција, ради размене искустава и добре праксе. Предвиђено је да се сарадња одбора одвија кроз размену искустава у
процесу усклађивања законодавства
с правним тековинама ЕУ, јачање регионалне сарадње и заједничко конкурисање за средства из ИПА фондова, јачање контролне улоге парламената и размену искустава у погледу
информисања шире јавности о значају процеса европских интеграција.
Протокол о сарадњи потписан је уз
подршку Вестминстерске фондације
за демократију.

ција, при чему су чланови два одбора
оценили да је искуство Чешке у овој
области значајно за Србију.
У оквиру активности посланичких група пријатељства чланови Посланичке
групе пријатељства са Чешком, на челу с председником Групе Верољубом
Арсићем, истакли су постојање дубоке повезаности између српског и чешког народа и указали на то да постоји
простор за интензивирање међупарламентарне сарадње. Саговорници
су током састанка посебно истакли
значај сарадње која је остварена између региона и локалних самоуправа
у Србији и Чешкој. Заједнички су оценили да су искуства Чешке из процеса
приступања Европској унији за Србију
битна не само када је у питању улога
парламента у том процесу, већ и по
питању усвајања европских стандарда на регионалном и локалном нивоу.
Састанку су присуствовали и заменик председника Одбора Ласло Варга,
чланови Одбора Вера Пауновић и
Душица Стојковић, и заменици чланова Одбора Јелисавета Прибојац и
Мирјана Андрић.

Јоханес Хан у првој посети Србији
Одржан састанак Радне
групе ПС ЈИЕ у Тирани

О европским интеграцијама с
Делегацијом чешког парламента
Делегација Одбора за питања
Европске уније Сената Парламента
Републике Чешке, на челу с председником Одбора Мирославом Крејцом,
боравила је у званичној посети
Републици Србији од 6. до 8. октобра
2014. године. Током посете Народној
скупштини делегација се састала с
члановима Одбора за европске интеграције и Посланичке групе пријатељства са Чешком. У разговору чланова Одбора за европске интеграције
с делегацијом Сената Чешке изражено је обострано задовољство због
традиционално добрих односа двеју
земаља и заједнички констатовано да
постоји простор за унапређење билатералне, привредне и културне сарадње. На састанку су размењена искуства у области европских интегра-

16

Секретаријата и буџета, с циљем финализације институционализације сарадње парламената у оквиру новоуспостављене Парламентарне скупштине ПС ЈИЕ. Радна група је на крају састанка констатовала да је Правилник
о раду Секретаријата усаглашен консензусом, и да све националне делегације имају обавезу да се до наредног састанка изјасне о седишту
Секретаријата
Парламентарне
скупштине ПС ЈИЕ. Тројка има обавезу да до наредног састанка припреми предлог буџета, који би требало да буде усвојен на пленарној седници Парламентарне скупштине ПС
ЈИЕ, чије одржавање је планирано
за мај-јун наредне године у Тирани.
Потпредседница Народне скупштине Гордана Чомић се на маргинама састанка Радне групе сусрела с председником Парламента Албаније Иљиром
Метом и том приликом заједнички је
констатована приврженост наставку регионалне сарадње и дијалогу
Београда и Приштине.

Потпредседница Народне скупштине
и чланица Радне групе Парламентарне
скупштине Процеса сарадње у
Југоисточној Европи Гордана Чомић
учествовала је на првом састанку ад
хок радне групе који је, у оквиру албанског председавања, одржан од 7.
до 9. новембра 2014. године у Тирани.
На састанку су учествовали посланици и национални координатори из 11
парламената држава учесница ПС ЈИЕ,
осим Молдавије и БиХ. Тема састанка
била су преостала отворена питања

Чланови Одбора за европске интеграције разговарали су 20. новембра 2014. године с европским комесаром за суседску политику и преговоре о придруживању Јоханесом Ханом,
који борави у првој званичној посети Републици Србији од момента ступања на дужност комесара Европске
комисије 1. новембра 2014. године.
Чињеница да је прва земља коју је европски комесар Ј. Хан посетио након
ступања на дужност Република Србија
схваћена је као порука охрабрења
процесу преговора и сигнал да би неко од преговарачких поглавља могло
бити отворено до краја 2014. године.
Председник Одбора за европске интеграције Александар Сенић упознао
је комесара Хана с улогом Народне
скупштине у процесу преговора о
приступању Србије ЕУ и потврдио опредељење свих народних посланика
да својим активним учешћем допринесу што скоријем окончању процеса
преговора с ЕУ. Сенић је изразио наду
да ће ускоро доћи и до отварања поглавља 32, које се односи на контролу
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јавних финансија, с обзиром на то да
је преговарачка позиција за ово поглавље усвојена. Европски комесар
Хан пренео је подршку држава чланица напорима и постигнућима Србије
у процесу преговора и генерално на
путу ка Европској унији. Јоханес Хан је
нагласио да је процес придруживања
Европској унији инклузиван процес и
да значајну улогу у том процесу треба
да има цивилно друштво. На састанку
се разговарало о редоследу отварања
преговарачких поглавља, а заједнички је констатовано да, поред усклађивања законодавства с правом ЕУ и изградње административних капацитета, напоре треба уложити у економске реформе и стварање повољног
амбијента за привлачење страних инвестиција.

Одржана Интерпарламентарна
конференција у сарадњи с
Европским парламентом
Интерпарламентарна конференција
„Грађанско представљање и политичка заступљеност националних и
етничких мањина“, организована у
сарадњи с Европским парламентом,
одржана је 20. и 21. новембра 2014.
године у Народној скупштини. На конференцији су учествовали посланици
Европског парламента, народни посланици и посланици парламената земаља кандидата и потенцијалних кандидата за чланство у Европској унији,
представници Делегације Европске
уније у Србији, представници министарстава и независних државних
органа у Републици Србији, представници националних савета националних мањина, организација цивилног друштва, као и домаћа и међународна стручна јавност. Председница
Народне скупштине Маја Гојковић изразила је задовољство што је Народна
скупштина заједно с Европским парламентом домаћин конференцији
посвећеној поштовању националних и мањинских права као једном
од темеља на ком почивају савремене демократије. Питање заштите права и положаја националних мањина,
обезбеђивање услова за очување националног идентитета уз могућност
да истовремено буду интегрисане у
друштво, веома је важно за Србију као

мултиетничку државу. Председница
НС Маја Гојковић истакла је да Србија
остаје посвећена чланству у Европској
унији, као и да је регионална сарадња
међу спољнополитичким приоритетима нашег парламента и државе.

Одржан други састанак
Парламентарног одбора
за стабилизацију и
придруживање у Стразбуру
Други састанак Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање
Европске уније и Србије одржан је 26.
и 27. новембра 2014. године у седишту
Европског парламента, у Стразбуру.
Састанку су копредседавали Едуард
Кукан, на челу Делегације Европског
парламента, и Владимир Орлић, на
челу делегације Народне скупштине Републике Србије. Током дводневних разговора у Европском парламенту посланици Народне скупштине и
Европског парламента разменили су
мишљења у вези са стањем приступних преговора и односима Европске
уније и Србије, с освртом на завршене аналитичке прегледе законодавства, главне закључке и препоруке
о спровођењу Споразума о стабилизацији и придруживању, као и на отворена питања и најважније закључке тела за праћење примене ССП-а.
Чланови заједничког парламентарног
одбора имали су прилику и да разговарају о заједничкој спољној и безбедносној политици Европске уније
и спољнополитичким активностима
Србије, улози Србије у јачању регионалне сарадње, економским реформама, стању у процесу унапређења
основних права и слобода, као и напретку у борби против корупције и
организованог криминала и реформе
правосуђа.
У закључној изјави за медије копредседавајући Кукан и Орлић сагласили су се да је састанак протекао у више него пријатељској атмосфери, конструктивној дебати и с квалитетним
закључцима. Истакнуто је снажно опредељење два партнера да се упути јасна порука Савету за стабилизацију и придруживање, институцијама Србије и Европске уније, о пуној
сагласности о питању стратешког пу-

та Србије у правцу пуноправног чланства у Европској унији. На крају састанка усвојена је Декларација са препорукама. Делегацију Народне скупштине на састанку Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање
чинили су др Владимир Орлић, председник, и чланови др Александра
Томић, Ласло Варга, Александра
Ђуровић,
проф.
др
Љубиша
Стојмировић, Драган Шормаз, Зоран
Бабић, др Дијана Вукомановић,
Весна Марјановић, Вера Пауновић,
др Милорад Мијатовић и Душица
Стојковић, заменик члана.

Делегација Народне скупштине
на КОСАК-у у Риму
Чланови Одбора за европске интеграције Биљана Пантић Пиља и
др Иван Бауер учествовали су на
Конференцији одбора за европске
послове парламената Европске уније
– КОСАК, која је одржана у Риму 1. и 2.
децембра 2014. године, у оквиру парламентарне димензије италијанског
председавања Европској унији. На
овом скупу су, поред 200 парламентараца из свих држава ЕУ, учествовали
и представници држава кандидата за
чланство у ЕУ.

Студијска посета чланова Одбора
за европске интеграције Бриселу
Чланови Одбора за европске интеграције учествовали су у студијској посети институцијама ЕУ у Бриселу од 8. до
12. децембра. Студијска посета организована је у сарадњи са Делегацијом
ЕУ у Србији. Чланови Одбора имали су
низ састанака у Европском парламенту и Европској комисији, током којих
су размотрена актуелна дешавања
у процесу европских интеграција
Србије. Током састанака с посланицима Европског парламента, пренета је
порука подршке Србији за што скорије отварање првих преговарачких
поглавља. Чланови Одбора за европске интеграције састали су се са шефом
Делегације Европског парламента за
односе са Србијом Едуардом Куканом,
известиоцем Европског парламента за Србију Дејвидом Мекалистером,
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потпредседницом Европског парламента и известиоцем за КиМ
Улрике Луначек, као и са члановима
Европског парламента Тањом Фајон,
Ивом Вајглом, Тонином Пицулом и
Игором Шолтесом.
У студијској посети учествовали су
Душица Стојковић, Весна Марковић,
Гордана Чомић, Иван Бауер и заменик
члана Одбора за европске интеграције Нинослав Стојадиновић.

Чланови италијанског
сената у посети Србији
Председник Одбора за европске интеграције Александар Сенић и чланови Одбора састали су се 15. децембра
у Народној скупштини са члановима
делегације Сената Републике Италије.
Делегацију Сената предводио је председник Одбора за политику Европске
уније сенатор Ванино Кити.
Чланови Одбора за европске интеграције захвалили су на принципијелној и
континуираној подршци коју Италија
пружа Србији у процесу преговора
са ЕУ. Србија високо цени иницирање
Резолуције о подршци отварању преговора о чланству Србије у Европској
унији и захвална је италијанском сенату на усвајању резолуције којом је ЕУ
позвана да отвори поглавље 32, о финансијској контроли, која је једногласно подржана. Председник А. Сенић
упознао је чланове делегације Сената
Италије с надлежностима и активностима Народне скупштине у процесу евроинтеграција, наводећи усвајање Резолуције о улози Народне
скупштине и начелима у преговорима о приступању Републике Србије
Европској унији, усвајање Одлуке о
поступку разматрања предлога преговарачке позиције у процесу преговора о приступању Републике Србије
ЕУ коју је донео Одбор за европске
интеграције и посебно нагласио интензивну сарадњу одбора Народне
скупштине са цивилним сектором.
Заједнички је оцењено да су билатерални односи Србије и Италије
веома добри и указано је на значај
унапређења међупарламентарне кул-
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турне, економске и сарадње у области
образовања.
На састанку су учествовали чланови Одбора за европске интеграције
Душица Стојковић, др Александра
Томић, проф. др Љубиша Стојмировић,
Бојан Костреш, Ласло Варга, др Иван
Бауер, Биљана Пантић Пиља и Ирена
Алексић.

Подршка Европског парламента
у процесупреговора o
приступању Србије ЕУ
Посланик Европског парламента Игор
Шолтес је током своје кратке радне
посете Београду 22. децембра разговарао с председником Одбора за европске интеграције Александром
Сенићем. Том приликом пренео је јасну поруку подршке Европског парламента Србији у процесу преговора о
приступању Европској унији.

них посланика да активним учешћем
допринесу што скоријем отпочињању
преговора с Европском унијом.
Саговорници су на крају изразили уверење да ће добра сарадња Европског
парламента и Народне скупштине бити настављена у наредном периоду.

ПРЕДСЕДНИЦА НА ЕВРОПСКОЈ
КОНФЕРЕНЦИЈИ ПРЕДСЕДНИКА
ПАРЛАМЕНАТА У ОСЛУ
Председница Народне скупштине Маја Гојковић учествовала је на
Европској конференцији председника парламената у организацији ПС
Савета Европе, одржаној у Ослу 11-12.
септембра 2014. године. У делегацији
су биле Александра Ђуровић, шеф
сталне делегације у ПС Саветa Европе
и Јана Љубичић, генерални секретар
Народне скупштине.

И. Шолтес, који је и заменик копредседавајућег Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање ЕУ - Србија, изнео је уверење да
ће прва преговарачка поглавља бити отворена почетком наредне године. Саговорници су се сагласили да
не постоје никакви додатни услови и
да је једино што се од Србије очекује
потпуна имплементација већ прихваћених обавеза из Бриселског споразума.
На састанку се разговарало о редоследу отварања преговарачких поглавља, а заједнички је констатовано
да, поред усклађивања законодавства
с правом ЕУ и изградње административних капацитета, напоре треба уложити у одржање и унапређење владавине права и система правосуђа.
Шолтес је истакао да је процес приступања Европској унији инклузиван и
да значајну улогу имају организације
цивилног друштва, које помажу стално и адекватно обавештавање грађана о процесу преговора и корацима
који се предузимају на путу Србије
ка пуноправном чланству у ЕУ. Сенић
је упознао посланика Европског парламента с улогом Народне скупштине у процесу европских интеграција
и потврдио опредељење свих народ-

Главне теме биле су: „Основна уставна права и слободе – партиципација,
поверење и јавна расправа као предуслов за демократију“, „Демократија,
суверенитет и безбедност у Европи“ и
„Већина и опозиција – успостављање
равнотеже у демократији“. Домаћини
су били Олемик Томесен, председник
Парламента Норвешке и Ан Брасер,
председница ПС Савета Европе, а
уводно се обратио и Торбјорн Јагланд,
генерални секретар Савета Европе.
На конференцији је учествовало преко четрдесет председника парламената из целе Европе и ширег европског окружења.
Говорећи на тему демократије, суверенитета и безбедности у Европи,
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председница Скупштине Србије истакла је да међусобна упућеност
и сложеност економских и политичких односа захтева дијалог и сарадњу у решавању отворених питања.
Председница Гојковић указала је на
то да је најбољи начин заштите људи и њихових права јачање владавине права, политичке и економске сарадње и посвећеност дијалогу и компромису, што је најбољи начин да се
постигне дугорочно и одрживо решење за сва отворена питања данашње Европе.
„Србија је опредељена за очување територијалног интегритета и суверенитета свих држава, поштујући међународно право. Спремни смо и да
добре међународне односе, које са
пажњом негујемо, ставимо у функцију
решавања отворених питања“, рекла
је Гојковићева. Председница Народне
скупштине истакла је да је Србија опредељена за реформе и додала да у
Скупштини Србије постоји политички
консензус око приоритета европских
интеграција Србије. „Србија је посвећена тим задацима и они представљају велику одговорност нашег мандата“, истакла је Маја Гојковић.
Генерални секретар Јана Љубичић
учествовала је на састанку генералних секретара парламената ПС Савета
Европе, где су се поред расправе о активностима из делокруга рада секретара парламената разматрали и резултати рада Европског центра за парламентарна истраживања и документацију.

СРПСКА ДЕЛЕГАЦИЈА
НА 131. ЗАСЕДАЊУ
ИНТЕРПАРЛАМЕНТАРНЕ УНИЈЕ
„Постизање родне једнакости, окончање насиља над женама“ била је тема генералне дебате на 131. заседању ИПУ у Женеви, 12-16. октобра
2014. године, на којој је учествовала председница Народне скупштине
Маја Гојковић. У обраћању је указала
на неопходност укључивања државе и друштва у борбу против насиља
над женама, јер се тиме штите основна људска права, и да су препреке
на том путу предрасуде, стереотипи,

економска неједнакост и недостатак
поверења. Указала је на посвећеност
унапређењу родне једнакости и сузбијању насиља над женама у Србији,
али и на то да низак степен друштвеног и економског развоја отежавају
ситуацију. У дебати је учествовало 116
делегација, од чега око 40 председника парламената. Поред учешћа у раду
тела ИПУ, председница је имала бројне билатералне састанке и контакте.
Скупштина ИПУ усвојила је резолуцију у којој се позива на додатне напоре у борби против пандемије еболе, а за новог председника изабран је
Сабер Чаудри из Бангладеша. У делегацији Народне скупштине били су и
Јелена Мијатовић, проф. др Милорад
Мијатовић и Горан Богдановић, као и
Јана Љубичић, генерални секретар НС
РС.

ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕЛЕГАЦИЈА НА
МИНИСТАРСКОМ САВЕТУ У БАЗЕЛУ
Члан делегације у ПС ОЕБС Гордана
Чомић учествовала је у својству известиоца Одбора за демократију,
људска права и хуманитарна питања ПС ОЕБС на састанку Бироа ПС
ОЕБС и Министарског савета ОЕБС у
Базелу 3–5. децембра 2014. године.
Министарски савет једном годишње
окупља министре спољних послова
земаља чланица ОЕБС-а, а нарочити
значај овог савета је тај што је Србија
преузела од Швајцарске председавање овој организацији у наредној години у оквиру консекутивног председавања. На челу српског тима за председавање током 2015. године биће
Ивица Дачић, министар спољних послова РС.

Такође, стална делегација у ПС ОЕБС
у протеклом периоду имала је значајно учешће на јесењем заседању, које
је одржано у Женеви 3–5. октобра
2014. године. Делегацију је предводила Дијана Вукомановић, а у саставу су били и Мехо Омеровић, Гордана
Чомић и Ирена Алексић. Током заседања, преко 300 посланика из 57 чланица ОЕБС-а разматрали су безбедносну ситуацију у Медитерану.

О САРАДЊИ
ЦЕНТРАЛНОЕВРОПСКИХ
ЗЕМАЉА У БЕЧУ
Стална делегација Народне скупштине у Парламентарној димензији
Централноевропске
иницијативе
учествовала је на пленарном заседању те организације у Бечу 18. новембра 2014. године. Делегацију је предводио проф. др Љубиша Стојмировић,
а учествовали су и Злата Ђерић и Вера
Пауновић. Главне теме заседања биле су „25 година Централноевропске
иницијативе – достигнућа и будући
планови“ и „ЦЕИ – агенда за период
2014–2016: Ка друштву које се заснива на знању“ .
Стална делегација била је врло активна; током наступа упознала је остале
учеснике са нашим ставовима у отвореним дебатама и билатералним контактима. На крају заседања усвојена је
Финална декларација која садржи низ
препорука у вези са темама које су се
нашле на дневном реду, као и оснивачким циљевима ове парламентарне организације.
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Прво место у региону заузима Црнa Горa са 76% критеријума, на трећем место
су Хрватска и Албанија са
по 69%, следе Македонија
и Словенија са по 62%, док
парламент БиХ испуњава
60% критеријума

НАРОДНА СКУПШТИНА НА
ДРУГОМ МЕСТУ У РЕГИОНУ ПО
СТЕПЕНУ ОТВОРЕНОСТИ
Народна скуптшине заузима друго
местом по степену отворености у раду у региону. Истраживања „Индекс
отворености парламента - Србија и
регион„ који је спровео Центар за истраживање, транспарентност и отвореност ЦРТА, у оквиру Отвoреног парламента, показало је да је Народна
скупштина одговорила на 72 посто
критеријума на основу којих се мери индекс отворености једног парламента. Ти критеријуми подразумевају
промовисање културе отворености,
транспарентност информација о раду скупштине и њиховој доступности.
Међутим, и поред чињенице да
Народна скупштина јесте најотворенија државна институција у Србији,
постоји медијска слика која оптерећује српски парламент годинама,
па и деценија у назад.
Новинари који се могу похвалити вишедеценијским извештавањем из
Народне скупштине кажу да разлог
томе треба тражити у навици новинара да са или без разлога буду преоштри према народним посланицима.
„Парламент је прилично необјективно представљен у медијима, можда
баш зато што је све доступно јавности.
Новинарима који, углавном, не улазе
у зграду парламента , најлакше је да
се обрачунавају са посланицима, пишу о скупштинском ресторану, наравно у негативном контексту, па изгледа да су посланици највећи проблем у
земљи“, каже Мирјана Чекеревац, новинарка листа Политика. Она међутим, сматра да и посланици често
доприносе лошем имиџу парламента,
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јер у жељи за медијским простором,
пристају да одговарају и на она питања која излазе из сфере парламентарног живота и политике.
Ова новинарка са двадесетчетворогодишњим искуством извештавања из
Народне скупштине , тврди да је она
најтранспарентнија од свих државних
институција, јер је све доступно јавности од пленарних седница, преко седница одбора, па до могућности посета грађана.
„ Било би добро да су и други тако отворени за јавност“, закључује
Чекеравац.
И новинарка агенција Танјуг Дивна
Видаковић,
Народну
скупштину
оцењује као једну од ретких државних институција које су врло отворене према медијима.
„Та отвореност посебно је видљива када је реч о добијању информација које су скупштинским извештачима неопходне за рад , што обезбеђује Одељење за односе с јавношћу. Такође, Генерални секретаријат
пружа податке које новинари затраже путем мејла“, оцењује искусна новинарка Танјуга.
За лошу репутацију у медијима новинарка Дивна Видаковић одговорним
сматра, пре свега, народне посланике , који чине да расправа у пленуму
често измакне контроли, одаљи се од
дневног реда, а неретко добије и непримерен облик. Тада, дебата о закону остаје у сенци.

„Чињеница је да су медијски атрактивније вести из парламента које нагињу сензацији и скандалу, али је, такође чињеница да посматрано „изнутра“ медијска слика не одговара реалности“, закључује Дивна Видаковић.
И док директорка ЦРТЕ Вукосава
Црњански сматра да би већој транспарентности допринело објављивање детаљних радних биографија посланика и њихових имовинских карата на скупштинском сајту,
као и усвајање Декларације о отоврености парламента,по узору на
Парламентарну скупштину Савета
Европе, новинари верују да би одређена техничка унапређења допринела већој отворености. Тако предлажу да се стенографске белешке са
седница аутоматски објављују на
скупштинском сајту, што би преношење вести учинило бржим и прецизнијим. На тај начин би се уштедела и велика количина папира која се
током сваке седнице троши за њихово штампање. Новинари предлажу и
смањење законског рока за давање
информација од јавног значаја, који
износи 15 дана, јер постоји опасност
од губитка актуелности теме.
Подаци који јасно сведоче о транспарентности у раду парламента видљиви су у сваком тренутку и свима доступни на интернет страници Народне
скупштине, кроз преносе свих седница планума, одбора, радних тела и низа ванпарламенатних дешавања, које
је парламент почео да емитује у јуну
2013. године. Куриозитет је да је 8. децембра емитован хиљадити директан
пренос седнице Народне скупштине.
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Годишње
конференције
кореспондената
Европског
центра за
парламентарна
истраживања и
документацију,
Народна
скупштина
Републике
Србије, 16-18
октобар 2014.

Народна
скупштина
Републике
Србије је 16-18. октобра ове године
била домаћин Годишње конференције кореспондената Европског центра за парламентарна истраживања
и документацију - ЕЦПИД (European
Centre for Parliamentary Research and
Documentation - ECPRD). На конференцији је учествовало 68 представника
парламената из 36 држава, Европског
парламента
и
Парламентарне
скупштине Савета Европе.
Конференција је 16. октобра 2014. отворена поздравним говором Мирјане
Радаковић, помоћника генералног секретара и руководилац Сектора за законодавство Народне скупштине. У
наставку рада Милана Штековић, виши саветник-истраживач и заменик
кореспондента ЕЦПИД за Народну
скупштину је одржала презентацију о
актуелним питањима која проистичу
из истраживачког рада у парламентима. Први тематски део Конференције
посвећен контролној функцији парламента отворен је излагањем Мирјане
Радаковић, помоћника генералног се-

кретара и руководилац Сектора за
законодавство Народне скупштине.
Након дискусије о презентованом
излагању, у другом тематском делу
Конференције одржане су две презентације о истраживачким активностима у области европских послова. Ева Навроцка, заменик директора Канцеларије за анализе и
документацију Пољског Сената изложила је упоредни преглед активности које карактеришу рад парламентарних истраживчких служби у области европских послова.
Након тога, Златко Атанасов, руководилац Парламентарног института Скупштине БЈР Македоније, представио је искуства Парламентарног
института у вези са европским пословима у виду студије случаја.
Другог дана рада, 17. октобра,
Конференција је била посвећена административним питањима везаним за активности ЕЦПИД (компаративни подаци ЕЦПИД базе података, годишњи извештај о раду, план
даљих активности, избор члано-
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ва Извршног одбора). Такође, током
другог дана рада Конференције одржане су четири радионице тематски
усклађене са четири главне области
интересовања ЕЦПИД, а то су информационе и комуникационе технологије у парламентима, парламентарне
праксе и процедуре, парламентарнe
библиотеке и истраживачки центри
и макро-економска истраживања.
Радни део Конференције је окончан
17. октобра, а у суботу 18. октобра за
учеснике Конференције организован
је панорамски обилазак Београда.
Годишња конференција кореспондената Европског центра за парламентарна истраживања и документацију
је пружила прилику да се истакне изузетан допринос ове организације интерпарламентарној сарадњи и размени података у вези с парламентарним
радом и националним законодавствима.
Европски центар за парламентарна истраживања и документацију ЕЦПИД основан је 1977. године на
Конференцији председника европских парламената (од 2004. године
Европска конференција председника парламента - European Conference
of Presidents of Parliaments). У раду Европског центра за парламентарна истраживања и документацију учествују Европски Парламент,
Парламентарна скупштина Савета
Европе и парламенти чији су председници чланови Европске конференције председника парламената.
Такође, у раду учествују и парламенти који су у својству посматрача при
Парламентарној скупштини Савета
Европе. Данас у активностима ЕЦПИД
учествују парламенти из 47 држава,
што заједно са два међународна парламента и 4 парламента држава с статустом гостујућих чланова укупно чини 70 парламентарних домова који
доприносе раду ове организације. У
дводомним парламентима, сваки дом
парламента именује свог кореспондента. Укупно 117 кореспондената и
заменика кореспондената доприносе
раду Европског центра за парламентарна истраживања и документацију.
Током Европске конференције председника парламената, која се одр-
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жава сваке две године, одржава се и
Конференција генералних секретара парламената на којој се подноси
извештај о активностима и Акциони
програм Европског центра за парламентарна истраживања и документацију. Конференција генералних секретара парламената је врховни орган
ЕЦПИД и доноси основне одлуке везане за рад ове организације.
Народна скупштина Републике Србије
учествује у раду Европске конференције председника парламената од
2008. године. На Европској конференцији председника парламената
учествовали су председници Народне
скупштине Оливер Дулић (Европска
конференција председника парламената, Стразбур, 22-23 мај 2008.) и
Славица Ђукић Дејановић (Европска
конференција председника парламената, Лимасол, 11-12 јун 2010). У раду
Конференције генералних секретара
парламената 2010. године у Лимасолу
учествовао је генерални секретар
Народне скупштине Вељко Одаловић.
У раду Европске конференције председника парламената и на састанку генералних секретара парламената земаља чланица у Стразбуру
20-21. септембра 2012. учествовали су председник Народне скупштине Небојша Стефановић и генерални секретар Народне скупштине Јана
Љубичић. У раду Европске конференције председника парламената и на
састанку генералних секретара парламената земаља чланица која је одржана 11-12. септембра 2014. у Ослу
учествовале су председница Народне
скупштине Маја Гојковић и генерални секретар Народне скупштине Јана
Љубичић.
Европски центар за парламентарна
истраживања и документацију своје
основне активности развија кроз мрежу корсепондената које именује генерални секретар парламента земље
чланице. Народна скупштина РС учествује у раду ове организације од 2007.
године. Од тада до данас одговорено
је на 581 упитник ове организације, а
запослени у НСРС су учествовали на
низу различитих семинара у организацији Европског центра за парламентарна истраживања и документацију
који за један број земаља, међу којима

је и Република Србија, пружа финансијску подршку у виду рефундације
трошкова пута и хотелског смештаја
за једног учесника семинара. Тако су
запослени у Народној скупштини у периоду 2007-2014 учествовали у раду
27 семинара и 7 годишњих конференција кореспондената ЕЦПИД. Такође,
финансијска подршка се пружа и за
учешће на годишњој Конференцији
кореспондената Европског центра за
парламентарна истраживања и документацију, која сваке године окупља
кореспонденте и заменике кореспондената из парламената земаља чланица.
Комуникација са кореспондентима
путем електронске поште је начин
дистрибуције информација Европског
центар за парламентарна истраживања и документацију, те се тако све
информације, било да су упитници
којима се траже поједине информације или обавештења о семинарима и конференцијама, упућују на адресе електронске поште кореспондената и заменика кореспондената.
Кореспондент Европског центра за
парламентарна истраживања и документацију за Народну скупштину
Републике Србије је Тања Остојић, начелник Библиотеке Народне скупштине, а заменик кореспондента је
Милана Штековић, виши саветникистраживач у Библиотеци Народне
скупштине. Сарадња с Европским
центром за парламентарна истраживања и документацију је један од значајнијих сегмената истраживачког рада Библиотеке Народне скупштине,
с обзиром да су основни циљеви рада ове организације размена информација и добре праксе међу парламентима. База података ове организације, којој доприносе и истраживачи Библиотеке Народне скупштине и
за коју имају ауторизовани приступ,
јединствен је извор информација
у истраживачком раду Библиотеке
Народне скупштине.
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OДРЖАН ПРОЈЕКАТ
„БЕОГРАДСКИ МОДЕЛ ЕВРОПСКЕ
УНИЈЕ – БЕУМ 2014“

У октобру је у Народној скупштини одржан пројекат под називом
„Београдски модел Европске уније –
БЕУМ 2014“, који је окупио преко 250
студената из 50 земаља. Београдски
модел Европске уније – БЕУМ је годишњи студентски пројекат започет
2011. године и представља студентску симулацију рада органа Европске
уније. Циљ пројекта је да млади науче
како функционише процес доношења
одлука у Европској унији кроз симулацију дебата и процеса одлучивања,
играјући једну од пет улога – посланици у Европском парламенту, министри у Савету ЕУ, шефови држава и влада у Европском савету, лобисти и новинари.

ИЗЛОЖБЕ У НАРОДНОЈ
СКУПШТИНИ
Двадесет четвртог новембра 2014. године у Дому Народне скупштине отворена је изложба „Поруке са руке
– натписи на средњовековном прстењу“, у организацији Народног музеја у Београду. Изложбу су отвориле председница Народне скупштине
Маја Гојковић и директорка Народног

музеја у Београду Бојана Борић
Брешковић. На изложби је представљено прстење средњовековне
властеле и владара с порукама. Сваки
прстен показао је статус личности у
његовом окружењу, као и квалитет и
обраду материјала који је постигло
српско средњовековно златарство.
Изложба је трајала до 22. децембра
2014. године .

да је посланицима важно да се у Дому
Народне скупштине чује дечји глас:
„Једно од најважнијих дечјих права је
да слободно изразе своје мишљење.
Данас ћемо заједно певати, играти се,
маштати, причати, али и написати народним посланицима шта треба да
ураде да би ваше детињство учинили
лепшим и безбрижнијим“.

ОДРЖАНА СЕДНИЦА УЧЕНИЧКИХ
ПАРЛАМЕНАТА У ОКВИРУ
МАНИФЕСТАЦИЈЕ ДЕЧЈА НЕДЕЉА

Председница Народне скупштине Маја Гојковић и Њ. е. Наринден
Чаухан, амбасадорка Индије у
Београду, у уторак, 16. децембра 2014.
године, отвориле су изложбу „Сари:
магија индијског ткања“, коју је организовала Амбасада Индије у Београду
у сарадњи с Народном скупштином.
У Централном холу Дома Народне
скупштине представљено је 36 сарија различитог квалитета и дезена.
Изложба је отворена паљењем свећа,
на традиционални индијски начин

У оквиру Дечје недеље у Народној
скупштини у октобру је одржана седница ученичких парламената у којој
је учествовало око 50 представника
ученичких парламената из 20 градова
Србије. Дечјa недељa, која се одржава
под покровитељством Министарства
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања а у сарадњи с организацијом „Пријатељи деце Србије“,

ОДРЖАНА МАНИФЕСТАЦИЈА
„КРЕДА ЦРТА МАШТОМ“
Манифестација „Креда црта маштом“, у организацији „Деца Палилуле“,
под покровитељством председнице Народне скупштине Маје Гојковић
одржана је у Дому Народне скупштине 11. oктобра. Свечаности у Великој
сали присуствовало је око 400 деце из свих крајева Србије, а дружење се наставило на платоу испред
Дома Народне скупштине, где су деца кредом цртала и писала поруке. Присутнима се у име Народне
скупштине обратила народна посланица др Весна Ракоњац, члан Одбора
за права детета, која је деци поручила

одвија се под слоганом „Свако дете срећног лица чува једна породица“ и посвећена je оснаживању породице и подстицању позитивне климе за остваривање права сваког детета да одраста у породичном окружењу. Учесници седнице имали су
прилику да искажу ставове и уверења о вршњацима који не живе у
својим породицама и разговарали о
примерима добре праксе и начинима на које ученички парламенти могу
допринети остваривању права детета
да живи у породици.
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п р ед с та в љ а мо
АРПАД ФРЕМОНД
Савез војвођанских Мађара - Иштван Пастор
Датум рођења: 1981.
Занимање: професор разредне наставе
Датум потврђивања посланичког мандата: 16.04.2014.
Место пребивалишта: Пачир
Чланство у одборима: Одбор за пољопривреду, шумарство
и водопривреду (заменик председника)
Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења
јавних средстава (заменик члана)
Одбор за образовање, науку, технолошки развој и информатичко друштво (заменик члана)

Које књиге читате, која вам је омиљена, читате ли радо...?
Наравно, радо читам и дан-данас; иначе сам увек радо читао.
Првенствено законе, амандмане,
дневне новине. Морам да признам
да у току дана преко интернета читам
највише. Нажалост, све мање и мање
времена имам за читање књига.
Омиљене су ми књиге мађарског аутора Иштвана Фекета. Иначе, Иштван
Фекете је био велики ловац и љубитељ природе, и аутор је великог броја
кратких прича и романа о природи и
животињама. Неке књиге овог аутора прочитао сам и по три-четири пута.
Наравно, читам све што је сад најновије, недавно сам читао и Дена Брауна
и нешто од Толкина. У време док ми
је жена била трудна, свако вече сам
читао понеку бајку и књигу о родитељству. Откад ми је рођен син Адам,
настављам с том праксом.
Ко су вам били хероји у детињству, ко
су сада?
У детињству сам се бавио спортом.
Сећам се да ми је једно време херој
био Јирген Клинсман, Немац, фудбалер немачке репрезентације. Играо
је центарфора. Никад нећу заборавити тренутак кад ми је тренер пре утакмице саопштио да ћу да играм центарфора Фудбалског клуба Бачка Пачир.
Наравно, највећи хероји су моји родитељи.
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Сматрам да свако треба да се труди да
за некога буде херој. Док сам радио у
просвети, и ја сам се трудио да будем
херој својим ученицима, а данас се
трудим да будем херој своме сину.
Како изгледа ваш дан када не радите,
када нисте у Скупштини?
Кад нисам у Скупштини, онда покушавам да вредно радим свој посао.
Имам страначке обавезе, али пошто доста путујем сваки дан, део посла
носим кући. Задужен сам за област
пољопривреде, доста сарађујем с
пољопривредним организацијама,
учествујем на разним трибинама, форумима. Наравно, сваког месеца организујем и пријем грађана у Бачкој
Тополи. Члан сам и Месне заједнице
Пачир. Кад нисам у Београду, помажем својој заједници. У слободно време сам највише са породицом, покушавам да што више времена проведем са сином, и да помажем у свему
око њега. Мало времена ми остаје за
хоби. Бавим се голубарством већ више од 20 година. Понекад посећујем и
теретану, рекреативно играм фудбал.
Такође, у слободно време покушавам
да нађем времена и за лов. Нажалост,
све мање времена ми остаје за пријатеље. Хвала богу, најближи пријатељи
су ми ловци, тако да проналазимо
време за дружење.

то да ли сте је хтели или нисте, многе ствари се мењају око вас. Од првог дана покушавам да останем иста
особа која сам и био. Нисам од оних
који кад почну да се професионално
баве политиком забораве на то одакле су и одакле су кренули. И пре него што сам постао посланик био сам
доста заузет. Учествовао сам у јавном
животу локалне самоуправе, али откад сам посланик у Народној скупштини Републике Србије, имам јако
мало слободног времена. Сваки дан
путујем, стално журим негде.
Бити посланик велика је обавеза, и то
према грађанима. Кад сте посланик,
за сваког треба да имате времена, и за
сваког грађанина треба да будете доступни.
Грађани који дају глас за неког, с разлогом очекују и нешто заузврат.
Посланик мора да буде пример и треба да помаже својој заједници. Није
лако бити представник једне мањинске заједнице, много се очекује од
вас. Овај терет свако носи са собом.
Покушавам да будем реалан и искрен.
Није лако презентовати неуспехе, али
морамо бити храбри, и спремни и на
то. Сигуран сам да само кроз отворени дијалог можемо унапредити положај грађана Републике Србије.
Имате ли животни мото?

Шта се променило у вашем животу откад сте посланик?
Доста ствари се променило. Кад сте
на јавној функцији, без обзира на

„Осмех не кошта ништа, а значи много …”

