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TЕМА БРОЈА
Конференција парламентарки
Југоисточне Европе, 2. и 3. март 2015. године
ПРЕДСТАВЉАМО: Александра Ђуровић

је Ан Брасер, председница ПС Савета Европе, од 9. до 11.
марта 2015. године. Том приликом председница Брасер
обратила се посланицима на Другој посебној седници,
а имала је посебне састанке с председницом Народне
скупштине Мајом Гојковић, Одбором за спољне послове,
Одбором за људска и мањинска права и равноправност
полова, Одбором за културу и информисање и Сталном
делегацијом НСРС у ПССЕ.

Уводна реч

Генерални секретар Народне скупштине Јана Љубичић

П

ред вама је нови троброј информативног билтена
„Кворум“, који доноси најважније информације у
протекла три месеца. Овај број излази непосредно након
Ускрса по јулијанском календару. Празнична пауза била
је више него добродошла, након три месеца интензивног
рада и бројних политичких збивања. У марту је Народна
скупштина почела Прво редовно заседање у 2015. години.
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Тема овог „Кворума“ је Конференција парламентарки
Југоисточне Европе „Равноправне и оснажене – заједно
смо јаче“, која је одржана у Дому Народне скупштине 2. и
3. марта. Конференција је окупила 50 парламентарки из 12
држава Југоисточне Европе.

Висока представница ЕУ за спољну политику и безбедност
и потпредседница Европске комисије Федерика Могерини
је, током посете Србији, 27. марта у Народној скупштини
разговарала с председницом Народне скупштине Мајом
Гојковић и члановима Одбора за спољне послове и Одбора
за европске интеграције.
У рубрици „Скупштина и грађани“ можете прочитати текст
о изложби фотографија „Помоћ Аустралијанки Србији
током Првог светског рата“ , уприличеној поводом
Међународног дана жена, 8. марта, с циљем да подсети
на храброст жена Аустралије и несебичну помоћ коју су
пружале Краљевини Србији и њеном народу током Првог
светског рата.
У овом броју, у складу с досадашњом праксом, сазнаћете
и све о законодавној, контролној и представничкој
активности Парламента током претходна три месеца.
Надамо се да ће вам одабране теме бити интересантне.
До наредног троброја,
Срдачан поздрав
Јана Љубичић

Народна скупштина остварила је низ међународних
активности. У званичној посети Републици Србији била

Издавање овог билтена подржали су Швајцарска агенција за развој и
сарадњу (СДЦ) и Програм Уједињених нација за развој (УНДП), у оквиру
пројекта „Јачање надзорне улоге и јавности у раду Народне скупштине“.

Ставови изнети у билтену представљају становиште аутора и не
одражавају нужно становиште Програма Уједињених нација за развој и
Швајцарске агенције за развој и сарадњу.

ТЕМА БРОЈА

Женска
парламентарна
мрежа

Женска парламентарна мрежа

,,Равноправне и оснажене – заједно
смо јаче“, Конференција парламентарки
Југоисточне Европе, 2. и 3. март 2015.
године

Циљ конференције је окупљање парламентарки Југоисточне
Европе како би исказале заједничку солидарност и
потребу да се у Европи што више разговара о родној
равноправности и неопходности што већег присуства жена
у јавном, политичком и привредном животу.
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Учеснице конференције размотриле су током дводневног
рада стање и трендове у области родне равноправности
и у оквиру више панел дискусија размениле мишљења и
искуства по питању утицаја жена у политичким партијама,
међупартијске сарадње посланица, имплементације
Истанбулске конвенције, као и о женском лидерству и
економском оснаживању жена.

Дому Народне скупштине одржана је 2. и 3. марта 2015.
године дводневна конференција Женске парламентарне
мреже ,,Равноправне и оснажене – заједно смо јаче“
уз подршку Мисије ОЕБС у Београду. Конференција
је окупила 50 парламентарки из 12 држава Југоисточне
Европе, као и стручњаке из области родне равноправности
и представнице невладиног сектора.
Регионалну конференцију отворила је председница Народне
скупштине Маја Гојковић и истакла да Народна скупштина
данас има 84 народне посланице, што чини више од трећине
укупног броја посланика те Народну скупштину Републике
Србије сврстава испред парламената земаља у региону и
многих чланица ЕУ – на петом смо месту у Европи, а у свету
на високом 23. месту.
Стефана Миладиновић, координаторка Женске
парламентарне мреже Србије, пожелела је у име
домаћина добродошлицу европским парламентаркама
и најавила да ће теме конференције бити јачање утицаја
жена у парламентарним политичким партијама, утицај
међупартијске сарадње посланица на процесе и политике
који промовишу економско оснаживање жена, јачање
утицаја жена у парламентарним политичким партијама и
имплементација Истанбулске конвенције.
Окупљенима се обратила и Зорана Михајловић,
потпредседница Владе и министарка грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре и председница
Координационог тела за родну равноправност Владе
Републике Србије, као и Мајкл Ујехара, заменик шефа
Мисије ОЕБС у Србији, Силвана Кох Мерин, извршна
директорка Women in Parliaments Global Forum-а, Ирена
Војачкова Солорано, стална координаторка УН и стална
представница УНДП у Србији и Соња Лихт, директорка
Београдског фонда за политичку изузетност.

На крају дводневног рада парламентарке Југоисточне
Европе потписале су Меморандум о сарадњи.
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Женска парламентарна мрежа

СТЕФАНА МИЛАДИНОВИЋ

МАРИЈА ОБРАДОВИЋ

Координаторка Женске парламентарне мреже Стефана
Миладиновић сматра да је Конференција круна целокупног
темељног и напорног рада у протекле две године.

Марија Обрадовић, чланица Женске парламентарне мреже,
изразила је задовољство због изузетног интересовања
парламентарки за Конференцију која треба да иницира
унапређење сарадње и покаже енергију женског политичког
активизма.

народна посланица Социјалистичке партије
Србије
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„Разговарале смо о економском јачању, родној
равноправности, родном буџетирању. Изузетно је важно
за парламентарке да у процесу усвајања буџета буду корак
испред предлагача буџета, у смислу иницирања да се родно
буџетирање нађе у самој припреми буџета. Покренуте су
многе значајне теме на Конференцији, а све је резултирало
потписивањем Меморандума о сарадњи.
Битно је да смо донели закључке да треба да сарађујемо,
посебно када је у питању имплементација и праћење
имплементације свих одредби Истанбулске конвенције.
Активност сваке жене је индивидуална, не можемо да
генерализујемо. Ако сагледамо статистичке показатеље,
можемо да кажемо да је Србија у односу на регион
лидер у смислу присуства и активности парламентарки
у законодавној власти, а исто тако смо кренуле да
умрежавамо жене на нивоу локалних самоуправа и на
покрајинском нивоу. Жеља нам је да мотивишемо жене
да, у складу са изборним системима у својим државама,
иницирају измене предлога закона, али и да из цивилног
сектора користе женске ресурсе, који су такође изузетно
јаки и могу да дају допринос у доношењу одлука
законодавне власти.“
Стефана Миладиновић је истакла да без подршке Мисије
ОЕБС-а у Београду Конференција не би била одржана, као
ни без разумевања и ангажовања председнице Народне
скупштине Маје Гојковић. Такође, истакла је велику
захвалност на кооперативности и подршци генералној
секретарки Парламента Јани Љубичић.

народна посланица Српске напредне странке

„Током Конференције покренуле смо питања економског
оснаживања жена, борбе против насиља над женама и
породичног насиља, као и о значају учешћа жена у политици.
Да ли у политичким странкама, да ли у парламентима, у
локалним самоуправама, извршној власти, није битно,
важно је да нас буде што више, да смо посвећене, енергичне
и да не одустајемо. Морамо да будемо солидарне и да
подржавамо једна другу, да будемо у сталним контактима,
да се промовише женско знање на сваком месту, јер су то
једини начини да жене заиста оправдају оне квоте које
су добиле, али и да заслуже простор убудуће, посебно
ако узмемо у обзир да постоје одређене иницијативе да
процентуално учешће жена у политици треба да буде и веће.
У Србији је тај проценат на завидном нивоу , али пресек
стања у земљама Југоисточне Европе показује да мора више
да се ради по том питању. Али не можемо само да тражимо
простор, морамо да покажемо да имамо квалитет, идеју и
неки план рада и након тога ће нас озбиљније схватити“.
Говорећи о потписаном Меморандуму о сарадњи, Марија
Обрадовић каже да он потврђује добру вољу парламентарки
десет земаља Југоисточне Европе, а верује да ће тај број
расти, да сарађују у борби против насиља над женама и
породичног насиља, на плану економског оснаживања жена
и већег оснаживања жена у политици, на повећању квоте
у политичким партијама, парламентима, извршној власти,
али и компанијама и управним одборима јавних предузећа.
„Подносићемо заједничке законске иницијативе, односно
свако у свом парламенту, али планирамо да имамо и
кампање истовремено у неколико парламената Југоисточне
Европе. Мислим да су се све жене вратиле у своје
парламенте с новим ентузијазмом, оснажене и охрабрене
да не одустају у својој борби против препрека које намећу
наша традиционално патријархална друштва.

Женска парламентарна мрежа
Позиција жена дуги низ година је непромењена, а тиме
што смо добили нека нова права, добили смо велики
број обавеза, те се отвара питање да ли су жене овом
еманципацијом и већим степеном родне равноправности
добиле или су само себи набациле још обавеза на
леђа. Али не треба размишљати у том смеру, треба да
инсистирамо на већем степену образовања, на већем
степену економске независности, односно да се саме
организујемо, запослимо, да остваримо веће зараде,
обезбедимо економску независност, чиме ће се смањити
насиље у породици, јер ћете бити независне. То је један
круг, у којем померате све карике, једну за другом. Ипак,
важно је нагласити и да је 1991. г. било мање од 2% жена
у Парламенту, а 2015. их је чак 34%. Од 20 постојећих
одбора, у осам су председнице жене. То је заиста велики
помак.“

и суседи, да онда поставимо циљеве око којих ћемо
радити и да наставимо сарадњу и умрежавање. Изузетно
ми је задовољство што је иницијатор овог умрежавања
и будуће платформе која ће из овога произаћи Србија,
ЖПМ Србије. На овај начин Србија показује да су
спољнополитички приоритети државе Србије сарадња у
региону, умрежавање и стабилност.
Меморандум о сарадњи треба да буде почетак, стварање
платформе, који ће бити потписан у неким од престоница
земаља Југоисточне Европе. Нисмо хтеле да буду закључци,
јер сматрамо да меморандум има већу тежину. Нисмо
желеле да се састанемо у Београду и да Београд буде
почетак и крај сарадње, него да тај меморандум обавезује
да заједно стварамо платформу око које ћемо се окупљати
у неким другим градовима Југоисточне Европе на
конференцијама.“

5
ДУБРАВКА ФИЛИПОВСКИ

ГОРДАНА ЧОМИЋ

народна посланица Нове Србије

народна посланица Демократске странке

Дубравка Филиповски је Конференцију парламентарки
Југоисточне Европе окарактерисала као стварање чврстог
савеза парламентарки земаља Југоисточне Европе у области
родне равноправности.

Дијалог међу парламентаркама Југоисточне Европе,
који се темељио и радом Женске парламентарне мреже
у Скупштини Србије, треба да произведе бар три добре
последице у будућности.

„Ми смо на конференцији у Београду постигле два
важна циља. Прво, договориле смо се о умрежавању и
о новом састанку у Тирани (Албанија је следећа земља,
која је преузела председавање) и договориле смо се
око неколико циљева на којима морамо радити – то
је реформа политичких странака, јер питање родне
равноправности у странкама мора да буде на вишем
нивоу, и како да економски оснажујемо жене. Предлог
Србије је био да родно буџетирање и родну статистику
предлажу парламентарке у земљама Југоисточне Европе,
да том иницијативом можемо да променимо набоље
животе милиона грађанки које живе у нашим земљама.
Имамо доста сличних проблема; рецимо, како жене
могу да деле моћ са мушкарцима. Проблем је у томе што
у извршној власти нема довољно жена. Многе државе у
региону (ипак, ту је сад разлика) немају квоте, тако да је
овај скуп био веома важан да сагледамо стање у области
родне равноправности у земљама које су наше комшије

Прва да убрза процесе помирења у посконфликтним
друштвима нашег региона, јер Владе могу потписивати
мировне споразуме, али само људи на терену могу
направити мир.
Друга да својим сталним дијалогом дају допринос развоју
владавине права и демократије у нашим друштвима .
Треће да дијалогом утврдимо огромну сличност наших
женских живота, ма где у Југоисточној Европи живеле и да
од тих сличности направимо заједничке политике, којима
ћемо подизати квалитет живота и жена и мушкараца у
нашем региону.

Женска парламентарна мрежа
интересантно што су у оквиру Женске парламентарне
мреже увеле ротирајући систем на три месеца, што су
преузеле одговорност и што се не задовољавају ‘тапшањем
по рамену’ за добра дела и добро урађен посао, већ
су упорне и борбене. Морам напоменути да су жене у
политици у мањини, што је показао и овај скуп, и циљ
оваквих конференција јесте да се жене оснаже и да буду
равноправне.“

Аленка Братушек

посланица Словеначког парламента и бивша
премијерка Словеније
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„Веома је важно да се овакве конференције што чешће
реализују, како бисмо једна другој пренеле лична искуства
и потешкоће са којима се на нашим путевима сусрећемо.
Хвала дамама из Србије што су фантастично организовале
овај сусрет парламентарки Југоисточне Европе. Са 25
година била сам прва жена на високој позицији у Словенији
и сматрам да само жене, својим деловањем, могу да
промене ствари у политици. Највећи терет за жене, а то
смо видели разменом искустава на овој конференцији,
јесте тај што су подједнако преузеле кормило и у породици
и на послу и у политици. Управо на оваквим скуповима,
разменом искустава, охрабривањем, шаљемо поруке женама
да је будућност управо у женским рукама.“

Силвана Кох Мерин

извршни директор Women in Parliaments Global
Forum-а, бивша потпредседница Европског
парламента

„Хтела бих, прво, да захвалим посланицама Српског
парламента на изванредној дводневној конференцији која
је фантастично организована, са одличним резултатима.
Веома ми је драго што су се ваше посланице ујединиле
и што су показале да разлике, без обзира на политичка
опредељења, када је реч о женама, не постоје. Веома је

Хана Бирна Кристјансдотир

посланица Исландског парламента и бивша
министарка спољних послова Исланда
„Циљ оваквих конференција је да се створи позитивна
клима за разумевање жена у политици. Размена искустава,
разговори и охрабривање су нешто што нас спаја и
уједињује. Жене јесу јача бића, издржљивија, и можда
је подршка то што је неопходно да би се оне још више
оснажиле у политици и доношењу битних одлука када је
реч о вођењу државе. Моје мишљење је да би жене требало
подједнако да добију могућност заступљености и у локалној
самоуправи, и у парламенту, и у извршној власти. Та
једнакост је неопходна да би се потребе читавог друштва
задовољиле. Веома сам задовољна организацијом ове
конференције, толиким ентузијазмом својих колегиница
из Српског парламента. Ми се можда разликујемо
појединачно, али свакако говоримо ‘језиком жена’.“

скупштина
од јануара до
марта

Почетак пролећног заседања

Активности Народне скупштине
у периоду јануар – март 2015. године
ДОНЕТИ ЗАКОНИ
У периоду јануар–март 2015. године Народна скупштина
донела је 45 закона.
Током ванредног заседања у 2015. години Народна
скупштина усвојила је: Закон о изменама и допуни Закона о
привредним друштвима; Закон о изменама Закона о Фонду
за развој Републике Србије; Закон о потврђивању Уговора о
зајму за кредит за повлашћеног купца за другу фазу Пакет
пројекта КОСТОЛАЦ – B POWER PLANT PROJECT, између
Владе Републике Србије коју представља Министарство
финансија, као Зајмопримца и кинеске Export-Import банке
као Зајмодавца; Закон о изменама и допунама Закона о
јавном бележништву; Закон о изменама и допунама Закона
о промету непокретности; Закон о измени и допуни Закона
о ванпарничном поступку; Закон о изменама и допунама
Породичног закона; Закон о изменама и допунама Закона
о наслеђивању; Закон о допунама Закона о организацији и
надлежности државних органа у поступку за ратне злочине;
Закон о превенцији и дијагностици генетичких болести,
генетички условљених аномалија и ретких болести; Закон о
изменама и допунама Закона о одбрани; Закон о изменама
и допунама Закона о војсци Србије; Закон о допуни Закона
о министарствима; Закон о осигурању депозита; Закон
о стечају и ликвидацији банака и друштва за осигурање;
Закон о Агенцији за осигурање депозита; Закон о изменама
и допуни Закона о јавним набавкама; Закон о изменама и
допунама Закона о Народној банци Србије; Закон о изменама
и допунама Закона о банкама; Закон о изменама и допунама
Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама; Закон
о измени и допуни Закона о државној припадности и упису
пловила; Закон о оружју и муницији; Закон о изменама и
допунама Закона о заштити од пожара и Закон о оверавању
потписа, рукописа и преписа. Такође, Народна скупштина
је донела и: Закон о потврђивању Споразума између Владе
Републике Србије и Владе Руске Федерације о реадмисији;
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Републике Белорусије о сарадњи у борби
против криминала; Закон о потврђивању Меморандума о
разумевању о институционалном оквиру иницијативе за

превенцију и спремност у случају катастрофа за регион
Југоисточне Европе (2013); Закон о потврђивању Споразума
између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о
сарадњи и узајамној помоћи у случају катастрофа; Закон о
потврђивању Споразума између Владе Републике Србије
и Владе Румуније о отварању међународног граничног
прелаза Јаша Томић (Република Србија) – Фењ (Румунија) на
српско-румунској државној граници; Закон о потврђивању
Споразума Владе Републике Србије и Владе Румуније
о отварању међународног граничног прелаза Врбица
(Република Србија) – Валкањ (Румунија) на српско-румунској
државној граници и Закон о потврђивању Споразума између
Владе Републике Србије и Владе Румуније о отварању
међународног граничног прелаза Наково (Република Србија)
– Лунга (Румунија) на српско-румунској државној граници.
На Првој седници Првог редовног заседања у 2015. години
Народна скупштина донела је: Закон о изменама и допунама
Закона о хемикалијама; Закон о изменама и допунама
Закона о биоцидним производима и Закон о интегрисаном
спречавању и контроли загађивања животне средине. Такође,
Народна скупштина је донела и: Закон о потврђивању
Протокола о одрживом туризму уз Оквирну конвенцију о
заштити и одрживом развоју Карпата; Закон о потврђивању
Протокола о одрживом управљању шумама уз Оквирну
конвенцију о заштити и одрживом развоју Карпата; Закон о
потврђивању Споразума између Републике Србије и Источне
Републике Уругваја о сарадњи у области ветерине; Закон о
потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и
Владе Демократске Народне Алжирске Републике у области
здравља животиња и Закон о потврђивању Споразума између
Владе Републике Србије и Кабинета министра Украјине о
сарадњи у области биљног карантина и заштите биља.

7

Скупштина од јануара до марта
На Другој седници Првог редовног заседања у 2015.
години Народна скупштина донела је: Закон о
ограничавању располагања имовином у циљу спречавања
тероризма; Закон о изменама и допунама Царинског закона;
Закон о потврђивању Споразума о зајму између KfW,
Франкфурт на Мајни и Републике Србије, у износу од
15.000.000 евра за Пројекат енергетске ефикасности у
јавним објектима и Закон о кретању уз помоћ пса водича.
Такође, Народна скупштина је донела и: Закон о
потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и
Сава министара Републике Албаније о узајамној помоћи у
спречавању и сузбијању царинских прекршаја и Закон о
потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и
Владе Републике Француске о социјалној сигурности.
•••
На Другој посебној седници у 2015. години Народној
скупштини обратила се Њена екселенција госпођа Ан
Брасер, председница Парламентарне скупштине Савета
Европе.
Стенографске белешке са ове седнице можете прочитати
на интернет страници Народне скупштине http://www.
parlament.gov.rs/Druga_posebna_sednica_Narodne_
skup%C5%A1tine_Republike_Srbije_u_2015._godini.24697.941.
html
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ИЗАБРАН ЧЛАН ОДБОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ
КОРУПЦИЈЕ
На другој седници Првог редовног заседања у 2015.
години Народна скупштина изабрала је проф. др Драгана
Митровића, редовног професора Правног факултета
Универзитета у Београду, за члана Одбора Агенције за борбу
против корупције.
НОВИ ПОСЛАНИК У КЛУПАМА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
У периоду од јануара до марта 2015. године на функцију
народног посланика, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ - БУДУЋНОСТ У КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска
напредна странка, Социјалдемократска партија Србије,
Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста)
ступио je Бранимир Ранчић.
ИЗАБРАНЕ СУДИЈЕ КОЈЕ СЕ ПРВИ ПУТ БИРАЈУ НА
СУДИЈСКУ ФУНКЦИЈУ
На Првој седници Првог редовног заседања у 2015.
години Народна скупштина је, на предлог Високог савета
судства, донела три одлуке о избору судија који се први пут
бирају на судијску функцију.
УТВРЂЕНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ
НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ
На Првој седници Првог редовног заседања у 2015.
години Народна скупштина је, на предлог Одбора за
образовање, науку, технолошки развој и информатичко
друштво, утврдила Листу кандидата за чланове
Националног савета за високо образовање.

АКТИВНОСТИ ОДБОРА
Одбор за здравље и породицу је током јануара и фебруара
одржао седнице на којима је разматрао значај вакцинације у
спречавању оболевања од заразних болести. На седницама су
учешће узели многобројни представници стручне јавности.
Том приликом указано је на потребу спровођења медијских
кампања о значају вакцинације и значају и улози лекара у
едукацији родитеља. Такође је истакнуто да су нежељена
дејства вакцинације занемарљива у односу на корист коју
она доноси, и да је то најзначајнији и најјефтинији начин за
спречавање заразних болести. Указано је и на последице
које настају по здравље деце у случају изостанка редовне
вакцинације и истакнут став о неопходности усклађивања
правне регулативе везане за ову област.
•••
Чланови Одбора за пољопривреду, шумарство и
водопривреду разматрали су на седници одржаној у јануару
процедуре у области безбедности хране, с освртом на
случај торти са депоније у Крагујевцу. То је била прилика
да се укаже и на недостатак планских докумената из
области безбедности хране и дискутује о биоразградивом
отпаду, проблемима рада депонија, третману отпада,
процедурама уништавања намирница животињског и другог
порекла, надзору ветеринарских инспектора, о увозу сира,
формирању цена млечних производа и процедурама увоза и
извоза, као и о ситуацији у кафилерији Ћуприја.
•••
Одбор за контролу служби безбедности размотрио је
на седници одржаној у јануару наводе о неправилностима
у раду Војнобезбедносне агенције које је у јавност изнео
заштитник грађана Саша Јанковић. Том приликом изнети
су супротстављени ставови у вези са инцидентом током
Параде поноса када је претучен брат премијера Републике
Србије. На седници одржаној у фебруару Одбор је
размотрио Предлог извештаја о извршеном надзору над
радом служби безбедности у 2014. години и том приликом
оценио да све три службе безбедности Републике Србије
раде у складу са законом и у оквиру својих надлежности
и задатака. Такође, сва релевантна сазнања, процене и
анализе о безбедносним изазовима, ризицима и претњама
правовремено су достављане свим надлежним државним
органима. Поред наведеног, установљено је и да није било
пропуста приликом примене посебних поступака и мера за
тајно прикупљање података, али да је потребно приступити
изменама појединих законских решења регулативе која се
односи на област безбедности. Одбор је у марту реализовао
и надзорну посету Дирекцији Војнобезбедносне агенције.
•••
Чланови Одбора за дијаспору и Србе у региону
размотрили су на седници одржаној у фебруару значај
медија за информисање о положају дијаспоре и Срба
у региону и за обавештеност Срба у региону и наше
дијаспоре о стању у матичној држави. Том приликом
истакнуто је да веза Србије са сународницима у дијаспори
и региону треба да буде стална и нераскидива, да се
негује узајамно уважавање и поштовање и перманентна
комуникација матице са дијаспором и Србима у региону
као важни предуслови за међусобну помоћ и разумевање.
Такође, размењена су мишљења и ставови о унапређењу
информисања грађана Србије о Србима у дијаспори и
региону, као и о информисању дијаспоре о матици.
•••

Скупштина од јануара до марта
На седници Одбора за рад, социјална питања,
друштвену укљученост и смањење сиромаштва
одржаној у марту, представљен је пројекат „Слобода
кретања радне снаге између земаља Дејтонског споразума“,
уз коришћење искустава из нордијског модела сарадње који
би требало да омогући слободан проток радне снаге између
држава потписница Дејтонског споразума и на тај начин
уреди постојеће црно тржиште радне снаге.
•••
Чланови Одбора за културу и информисање разматрали
су на седници у марту Извештај о власничкој структури
и контроли медија у Србији Савета за борбу против
корупције Владе Републике Србије, који је идентификовао
и издвојио пет системских проблема који годинама
утичу на систем јавног информисања у Републици
Србији (нетранспарентност медијског власништва и
нетранспарентност финансирања, економски утицај кроз
буџет, пореске олакшице и други индиректни облици
финансирања јавним новцем, проблеми приватизације
медија и неизвестан статус јавних сервиса, цензура,
аутоцензура и таблоидизација) и утврдио 24 препорука за
унапређење медијског амбијента у Србији које је упутио
Влади Републике Србије. Савет очекује да Влада наложи
државним институцијама да провере наводе Савета и
поступе у складу с тим наводима. Учесници седнице
дискутовали су и о перцепцији цензуре у друштву, степену
остварених медијских слобода, оснивачима медија из
офшор зона и таблоидизацији медија.

ОБРАЗОВАНА РАДНА ГРУПА ЗА УВОЂЕЊЕ И РАЗВОЈ
ПОРТАЛА ЗА НАДЗОР НАД ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА
Одбор за финансије, републички буџет и контролу
трошења јавних средстава образовао је на 42. седници,
одржаној 18. фебруара 2015. године, радну групу за увођење
и развој портала за надзор над јавним финансијама, као
носиоца свих активности које ће се спроводити око увођења
и развоја портала за надзор над јавним финансијама у
Народној скупштини. Своје представнике у Радној групи
одредили су председници свих посланичких група у
Народној скупштини. За чланове Радне групе одређени су:
Верољуб Арсић (председавајући), Зоран Антић, мр Дејан
Раденковић, Иван Јовановић, проф. др Јанко Веселиновић,
Вера Пауновић, др Владимир Маринковић, Војислав
Вујић, Ђорђе Стојшић, Дубравка Филиповски, Золтан Пек,
Олгица Батић, и Сабина Даздаревић (чланови). Портал
треба непосредно да омогући народним посланицима да
на једноставан и ефикасан начин прате трошење средстава
из буџета Републике Србије и врше надзор над јавним
финансијама, а посредно да ојача надзорну функцију и
јавност рада Народне скупштине.
Успостављање овог портала предвиђено је Акционим
планом за спровођење Националне стратегије за борбу
против корупције у Републици Србији за период од 2013.
до 2018. године, који је Влада Републике Србије усвојила
Закључком 05 број 110-7203/2013 25. августа 2013. године,
у оквиру области 3.2 ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ, 3.2.2 Јавни
расходи, мера 3.2.2.1.3 - Успостављање електронског
система (портала) за праћење јавне потрошње из државног
буџета од стране народних посланика. Увођење овог
портала предвиђено је и пројектом „Јачање надзорне
улоге и јавности у раду Народне скупштине“, који Народна
скупштина спроводи у сарадњи с Програмом Уједињених
нација за развој и Швајцарском агенцијом за развој и
сарадњу (СДЦ).
ОБРАЗОВАН ПОДОДБОР ЗА РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА
О ОБАВЉЕНИМ РЕВИЗИЈАМА ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ
Одбор за финансије, републички буџет и контролу
трошења јавних средстава образовао је на 42. седници,
одржаној 18. фебруара 2015. године, Пододбор за
разматрање извештаја о обављеним ревизијама Државне
ревизорске институције, са задатком да разматра извештаје
о обављеним ревизијама корисника јавних средстава
које Државна ревизорска институција подноси Народној
скупштини и припрема одговарајућа документа за потребе
Одбора у поступку контроле примене републичког буџета
у смислу законитости, сврсисходности и ефикасности
трошења јавних средстава. Чланови Пододбора су: др
Владимир Маринковић (председавајући), Зоран Бојанић,
Бобан Бирманчевић, Иван Јовановић и Драгољуб Зиндовић
(чланови). У међувремену се члановима Пододбора
придружио и Војислав Вујић, члан Одбора.
Снимке свих седница одбора као и закључке донете на тим
седницама можете погледати на интернет страници
Народне скупштине http://www.parlament.rs/narodna-skupstina-.871.html

Седница Одбора

9

Скупштина од јануара до марта
ПОСЕТА ЧЛАНОВА ПОДОДБОРА ЗА РАЗМАТРАЊЕ
ИЗВЕШТАЈА О ОБАВЉЕНИМ РЕВИЗИЈАМА ДРЖАВНОЈ
РЕВИЗОРСКОЈ ИНСТИТУЦИЈИ
Чланови новоформираног Пододбора за разматрање
извештаја о обављеним ревизијама Државне ревизорске
институције посетили су Државну ревизорску институцију
и одржали састанак са представницима Државне ревизорске
институције на ком се разговарало о унапређењу међусобне
сарадње ради ефикасније контроле трошења јавних
средстава. На састанку, ком су, поред чланова Пододбора,
присуствовали и председник, чланови Савета Државне
ревизорске институције и врховни државни ревизори,
договорено да Институција и Пододбор заједничким
снагама успоставе систем за праћење спровођења
активности на основу препорука Државне ревизорске
институције и Народне скупштине, у циљу унапређења
финансијског система и система одговорности у Републици
Србији. Такође, договорено је да Државна ревизорска
институција у наредном периоду организује радионице за
чланове Одбора за финансије, републички буџет и контролу
трошења јавних средстава и Пододбора како би стекли
потребна знања о планирању ревизије, одабиру субјеката
ревизије и „читању извештаја о ревизији“.
Током посете Институцији, врховни државни ревизори
упознали су чланове Пододбора са кључним системским
проблемима на које су наилазили у поступцима вршења
ревизије корисника јавних средстава, којима ће се Одбор за
финансије, републички буџет и контролу трошења јавних
средстава и Пододбор бавити у наредном периоду ради
предузимања одговарајућих мера за њихово решавање.
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Чланови Пододбора обишли су током посете и део
просторија Државне ревизорске институције како би се
упознали са условима у којима раде ревизори.

РАЗМАТРАНИ ИЗВЕШТАЈИ И
ИНФОРМАЦИЈЕ
Одбор за одбрану и унутрашње послове размотрио
је на седници у фебруару и усвојио информацију о раду
Министарства одбране за периоде април-јун 2014. године,
јул-септембар 2014. године и октобар-децембар 2014.
године. Том приликом оцењено је да су у предметним
периодима испуњени сви постављени задаци и да је
Министарство одбране функционисало у релативно
стабилном безбедносном окружењу, као и да је, и поред
неповољне економске ситуације, планским радом и
штедњом обезбеђено стабилно функционисање система
одбране, извршавање послова и задатака из делокруга у
надлежности Министарства, као и одржавање оперативних
и функционалних способности Војске Србије за извршење
додељених мисија и задатака. Такође, Одбор је размотрио и
усвојио и Информације о раду Министарства унутрашњих
послова у периоду од октобра до децембра 2014. године.
•••
На седници одржаној у фебруару, Одбор за просторно
планирање, саобраћај, инфраструктуру и
телекомуникације размотрио је и усвојио Извештај
о раду Министарства грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре за период август–октобар 2014. године
и новембар 2014 – јануар 2015. године. Представници
Министарства су као главне пројекте на којима је
Министарство ангажовано издвојили Коридор 10, Коридор

11, пругу Београд-Будимпешта и пројекат „Београд на води“.
Чланови Одбора додатно су се интересовали за стање у ЈП
„Путеви Србије“, санацију штета од поплава на локалном
нивоу, конверзију земљишта и решавање питања именовања
директора појединих јавних предузећа.
•••
Одбор за финансије, републички буџет и контролу
трошења јавних средстава размотрио је и усвојио на
седници у фебруару Извештај о раду Републичке комисије за
заштиту права у поступцима јавних набавки у периоду од 1.
јануара до 30. јуна 2014. године. Предлог закључка поводом
разматрања предметног извештаја упућен је Народној
скупштини на разматрање и доношење.
•••
Чланови Одбора за Косово и Метохију размотрили
су и усвојили на седници у фебруару Извештај о раду
Канцеларије за Косово и Метохију за другу половину
2014. године и информисали се о договореном
споразуму у области правосуђа између Београда и
привремених институција самоуправе у Приштини који је
представио министар правде. Истакнуто је да су кључне
активности Канцеларије у наведеном периоду биле
брига о институцијама на КиМ, сарадња са привременим
институцијама управе које функционишу под окриљем
институција у Приштини и координација преговора
Београда и Приштине кроз Бриселски дијалог. Такође,
пружана је помоћ породицама несталих и социјално
угроженим породицама, подстицан је развој привреде и
пољопривреде и путне инфраструктуре.
•••
Одбор за заштиту животне средине разматрао је
и усвојио на седници у фебруару Информацију о раду
Министарства пољопривреде и заштите животне средине
за период мај–јул и август–октобар 2014. године. Чланови
Одбора највише су се интересовали за рад инспекцијских
служби, учесталост мониторинга квалитета ваздуха,
рад аутоматских станица за мерење квалитета ваздуха
и трошење средстава за заштиту животне средине на
локалном нивоу, као и за то колико се посвећује пажња
детекцији нејонизујућег зрачења.
•••
Одбор за привреду, регионални развој, трговину, туризам
и енергетику размотрио је и усвојио у марту Извештај о
раду Министарства трговине, туризма и телекомуникација за
период од априла до децембра 2014. године. Том приликом
представници Министарства упознали су чланове Одбора
с нормативним и пројектним активностима у протеклом
периоду, приоритетима у раду тржишне инспекције,
планираним изменама закона и спровођењу мера Владе
Републике Србије. Такође, Одбор је размотрио и усвојио и
Годишњи извештај о раду Комисије за заштиту конкуренције
за 2014. годину, који садржи информације о свим
најважнијим аспектима рада Комисије, преглед најважнијих
поступака који су вођени и информације о финансијским,
администрaтивним и институционалним капацитетима
Комисије, као и Информацију о раду Министарства привреде
за период октобар–децембар 2014. године, извештаје
Министарства привреде о раду Агенције за приватизацију за
месеце октобар, новембар и децембар 2014. године и јануар
2015. године.

Скупштина од јануара до марта
СЕДНИЦЕ ОДБОРА ВАН СЕДИШТА НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ
Одбор за пољопривреду, шумарство и водопривреду
одржао је у фебруару седницу у Скупштини града Крушевца,
на којој се дискутовало о производњи и спољнотрговинској
размени у области сточарства, актуелној ситуацији у
области безбедности хране и увозу пољопривреднопрехрамбених производа у претходном периоду. Чланови
Одбора указали су на веома тешку ситуацију по питању
цене товљеника и заложили се за доношење радикалнијих
закључака Одбора како би се заштитила пољопривредна
производња у Србији. Такође су затражили и доношење
програма развоја сточарства у Санџаку. Директан резултат
заседања Одбора био је захтев Влади да донесе ванцаринске
заштитне мере којима би се зауставио пад цена товљеника
на тржишту. Исти одбор одржао је у марту седницу у Дому
културе у Новом Пазару, на којој је размотрио информацију
о стању и перспективи пољопривредне производње,
прераде, пласмана и производње органске хране, као и
информацију о развоју малих и средњих пољопривредних
газдинстава кроз подршку сточарству, воћарству и
повртарству, као и информацију о мерама и планирању
активности за заштиту села од изумирања и нестајања.
Седнице ван седишта Народне скупштине одржане су 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 Републике Србије“.

и активности које би требало да се предузму: афирмација
омладинских удружења и покрета горана, повећање броја
запослених у инспекцијским службама и веће надлежности
истих, оштрија казнена политика и подизање свести путем
медија.

„Рециклажа у Републици Србији“

Одбор за образовање, науку, технолошки развој и
информатичко друштво одржао је јавно слушање на
тему: „Нацрт закона о уџбеницима“. То је била прилика
да се истакне значај доношења новог закона о уџбеницима и
ефекта који ће он постићи, а који се односи на унапређење
квалитета и доступност уџбеника.
Горенаведена јавна слушања одржана су 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
Републике Србије“.
•••

Седница ван седишта, Крушевац

ЈАВНА СЛУШАЊА
Одбор за заштиту животне средине одржао је у
Народној скупштини јавно слушање на тему „Рециклажа у
Републици Србији“. Том приликом говорило се о процесу
усклађивања домаћег законодавства са правом Европске
уније, са посебним освртом на успостављање уређеног
система рециклаже, најављено је усвајање Владиних
планова за третман опасног отпада и доношење нове
Националне стратегије за управљање отпадом, а истакнута
је и неопходност израде плана финансирања рециклажне
индустрије. Разговарало се и о проблемима рециклажне
индустрије и значају циркуларне економије. Одбор је
такође одржао јавно слушање на ком се дискутовало
о значају подизања ветрозаштитних појасева и
заштита од ерозије, у контексту последица мајских
поплава и спречавања последица од еолске ерозије.
Том приликом закључено је да је неопходно применити
мултидисциплинарни приступ и успоставити бољу сарадњу
надлежних министарстава и других институција. Изнете су

Одбор за привреду, регионални развој, трговину,
туризам и енергетику одржао је јавно слушање на тему
„Могућности за ефикасније коришћење биомасе у
енергетске сврхе у Републици Србији“. Циљ организовања
јавног слушања био је да се укаже на значај овог вида извора
енергије, неопходност јавне подршке у њеном коришћењу,
могућности превазилажења регулаторних баријера, као и
да се идентификују препреке за финансирање пројеката
производње биомасе.

КОНФЕРЕНЦИЈЕ, СЕМИНАРИ И ОКРУГЛИ
СТОЛОВИ
ПРЕДСТАВЉЕНА ЖЕНСКА ПЛАТФОРМА ЗА РАЗВОЈ
СРБИЈЕ
У Палати Србије представљена је Женска платформа
за развој Србије, у оквиру које су дефинисани развојни
циљеви у различитим областима друштвеног живота како
би се правац развоја усмерио ка побољшању квалитета
свакодневног живота жена и мушкараца у Србији у
периоду 2014-2020. Том приликом представљени су и рад
и досада постигнути резултати Женске парламентарне
мреже. Платформа је настала као резултат конференције
одржане крајем 2014. године, која је окупила велики број
жена ангажованих на јавним пословима из различитих
институција, парламената, академске заједнице, цивилног
друштва, приватног сектора, политичких партија, синдиката
и медија.
Организатор скупа била је Фондација Фридрих Еберт,
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који је догађај организовала уз подршку Тима за социјално
укључивање и смањење сиромаштва Владе Србије.
ОДРЖАН ОКРУГЛИ СТО О РЕФОРМИ ИЗБОРНОГ
СИСТЕМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Округли сто на тему „Реформа изборног система у
Републици Србији“, у организацији Народне скупштине
и Националног демократског института, одржан је у Дому
Народне скупштине. Том приликом истакнут је значај
вођења дијалога који се тиче изборне реформе, неопходност
реформисања политичког система, успостављање чвршће
везе између грађана и изабраних представника, дат је
преглед развоја изборног законодавства у Србији, оцене
постојећег изборног система и покренуто је питање
регионалне заступљености. Учесници Округлог стола били,
су поред народних посланика и представника извршне
власти, чланови академске заједнице и стручњаци из
области изборног законодавства, као и представници
цивилног друштва који се баве овом тематиком.
ПРЕДСТАВЉЕН ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ГЕЈ СТРЕЈТ
АЛИЈАНСЕ О СТАЊУ ЉУДСКИХ ПРАВА ЛГБТ ОСОБА У
СРБИЈИ ЗА 2014. ГОДИНУ
У Народној скупштини представљен је Годишњи извештај
Геј стрејт алијансе о стању људских права ЛГБТ особа
у Србији за 2014. годину. Том приликом представљен
је напредак постигнут у борби против дискриминације
у односу на претходну годину и истакнут значај рада
независних тела, међусекторске сарадње и јачања свести
људи о положају и правима ЛГБТ заједнице у Србији.
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Годишњи извештај Геј стрејт алијансе

ОДРЖАН ОКРУГЛИ СТО О ОДНОСУ ДРИ И ОДБОРА
ЗА ФИНАНСИЈЕ, РЕПУБЛИЧКИ БУЏЕТ И КОНТРОЛУ
ТРОШЕЊА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА
У оквиру твининг пројекта Државне ревизорске
институције и Европске уније „Јачање капацитета
Државне ревизорске институције“, у Народној скупштини
одржан је округли сто о односу Државне ревизорске
институције и Одбора за финансије, републички буџет
и контролу трошења јавних средстава. Том приликом
представљене су надлежности и положај ДРИ, развој
односа између ДРИ и Народне скупштине, као и искуства
других земаља у односу парламента и врховне ревизорске
институције.
ОДРЖАНА РАДИОНИЦА НА ТЕМУ ПЛАНИРАЊА,
ПРИПРЕМЕ И ПРАЋЕЊА ИЗВРШЕЊА БУЏЕТСКИХ
СРЕДСТАВА НА ПРИМЕРУ БУЏЕТА ЗА ЗДРАВСТВО
У оквиру сарадње Одбора за финансије, републички буџет

и контролу трошења јавних средстава и програма СИГМА
(Подршка унапређењу владавине и управљања) у Народној
скупштини одржана је радионица за чланове Одбора за
финансије, републички буџет и контролу трошења јавних
средстава и Одбора за здравље и породицу, а у циљу ближег
упознавање чланова одбора са системом управљања јавним
финансијама на примеру Министарства здравља, односно
Републичког фонда за здравствено осигурање, једног од
највећих корисника буџетских средстава.
Поред чланова два одбора, у радионици су учествовали и
представници Фискалног савета, Министарства финансија,
Министарства здравља, Републичког фонда за здравствено
осигурање и Државне ревизорске институције, као и
запослени у Служби Народне скупштине.

ПОСЕТЕ ДЕЛЕГАЦИЈА НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ
УЧЕШЋЕ СРПСКЕ ДЕЛЕГАЦИЈЕ У ДЕБАТИ О
СИТУАЦИЈИ НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ НА
ПОЛИТИЧКОМ КОМИТЕТУ ПССЕ
Комитет за политичка питања ПС Савета Европе разматрао
је током јануара у Стразбуру ситуацију на Косову и
Метохији у склопу припреме извештаја чији је известилац
Агустин Конде из Шпаније. Планирано је да се рад на
извештају настави током 2015. године, а ПССЕ о њему треба
да се изјасни током 2016. године.
ДЕЛЕГАЦИЈА ОДБОРА ЗА ДИЈАСПОРУ И СРБЕ У
РЕГИОНУ ПОСЕТИЛА ПРЕДСТАВНИКЕ СРПСКЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ У МАКЕДОНИЈИ
Делегација Одбора Народне скупштине састала се у
јануару с Горданом Јовић Стојковском, председницом
српске заједнице у Македонији, и Иваном Стоилковићем,
председником Демократске партије Срба у Македонији
и послаником у Собрању Македоније, као и замеником
министра културе у Влади Републике Македоније. Том
приликом делегација је присуствовала и Светосавској
академији у Куманову и централној свечаности,
националном и државном празнику српске заједнице
у Македонији. Такође, председник Одбора посетио је
током марта представнике српске заједнице у Словенији,
а везано за изналажење решења за њихов статус у
Словенији, имајући у виду да они у овој земљи немају статус
националне мањине.
УЧЕШЋЕ НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА НА
ИНТЕРПАРЛАМЕНТАРНОМ СЕМИНАРУ ПОСВЕЋЕНОМ
ЕНЕРГЕТСКОЈ СИГУРНОСТИ, ЕФИКАСНОСТИ И
ПОВЕЗАНОСТИ НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ
У организацији Генералног директората за сарадњу с
националним парламентима и Генералног директората
за спољну политику Европског парламента, у Анкари је
током фебруара одржан Интерпарламентарни семинар
„Енергетска сигурност, енергетска ефикасност и повезаност
на Западном Балкану“. На скупу су разматрана питања
енергетике и енергетске безбедности у светлу нових
изазова, с којима се суочава Европска унија али и земље
проширења. Истакнуто је да је неопходно обезбедити
енергетску сигурност сталним улагањем у обновљиве
изворе енергије, унапређењем енергетске ефикасности
и повећаном солидарношћу земаља чланица. Због тога је
потребно у новостворену енергетску унију укључити и
земље Западног Балкана и Турску. Тиме би била основана
паневропска енергетска унија која би имала 37 земаља
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чланица, чијим би умрежавањем била унапређена сигурност
снабдевања.
ПРЕДСЕДНИЦА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ У ПРВОЈ
ЗВАНИЧНОЈ ПОСЕТИ РЕПУБЛИЦИ АЛБАНИЈИ
Председница Народне скупштине Маја Гојковић боравила
је током марта у првој званичној посети Албанији на нивоу
председника парламената у историји односа две земље и
разговарала с председником Парламента Албаније Иљиром
Метом и председником Бујаром Нишанијем. На састанцима
је поручено да су две земље спремне да граде пријатељске
односе и искористе велике потенцијале, посебно у
области економије и евроинтеграција, као и да унапређују
омладинску сарадњу.

Председница Народне скупштине Маја Гојковић у Албанији

ДЕЛЕГАЦИЈА ЖЕНСКЕ ПАРЛАМЕНТАРНЕ МРЕЖЕ НА
ГЛОБАЛНОМ ФОРУМУ ПАРЛАМЕНТАРКИ
На тродневном самиту одржаном у Адис Абеби, на
ком је учествовало преко 400 посланица света, Женску
парламентарну мрежу представљале су народне посланице
Дубравка Филиповски и Стефана Миладиновић. Оне
су на овом сусрету представиле Прву конференцију
парламентарки Југоисточне Европе коју је Женска
парламентарна мрежа Србије организовала у Београду и
меморандум о сарадњи који је том приликом потписан,
затим рад Мреже и досада постигнуте резултате, а
дискутовале су и у области женског лидерства.

ПОСЕТЕ ПАРЛАМЕНТУ
ПРЕДСЕДНИЦА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РАЗГОВАРАЛА
С НЕМАЧКИМ ПАРЛАМЕНТАРЦИМА
Председница Народне скупштине Маја Гојковић примила
је током фебруара делегацију немачког Бундестага, коју је
предводио председник Парламентарне групе за југоисточну
Европу Петер Вајс. Том приликом разговарало се о
процесима евроинтеграција Србије, регионалној сарадњи
и сарадњи са Немачком у међународним парламентарним
организацијама.
НАРОДНИ ПОСЛАНИЦИ РАЗГОВАРАЛИ С
ПРЕДСЕДНИКОМ ДРЖАВНОГ ОРГАНА ИТАЛИЈЕ ЗА
БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
Члан Одбора за правосуђе, државну управу и локалну
самоуправу Неђо Јовановић и председница Извршног
одбора Националног огранка Глобалне организације
парламентараца за борбу против корупције (GOPAC)
у Србији Олгица Батић састали су се током фебруара у
Народној скупштини с председником Државног органа
Италије за борбу против корупције Рафаелом Кантонеом.
На састанку је било речи о улози Народне скупштине у
реформи правосуђа и борби против корупције, односу
Народне скупштине с Агенцијом за борбу против корупције
и усклађивању домаћег законодавства с европским
прописима. Посебно је истакнут пројект увођења портала
за праћење потрошње државног буџета, који треба да
успостави систем који ће повезивати Народну скупштину
с Управом за трезор Министарства финансија и омогућити
народним посланицима да лако и ефикасно прате ток
расхода у државном буџету у реалном времену, односно да
квалитетно врше надзор над јавним финансијама.
ПРЕДСЕДНИЦИ ОДБОРА И ПОСЛАНИЧКИХ ГРУПА
РАЗГОВАРАЛИ С ПАРЛАМЕНТАРЦИМА ИЗ ТУНИСА
Током фебруара у оквиру програма који организује
Међународни републикански институт (ИРИ) председници
више одбора Народне скупштине састали су се с
парламентарном делегацијом Републике Тунис. Они
су парламентарце из Туниса упознали са структуром и
делокругом рада одбора које представљају, а делегација
Туниса највише се интересовала за заступљеност
представника националних мањина у Народној скупштини
и улогу цивилног сектора у парламентарном животу.
Парламентарна делегација Туниса састала се током
посете и с представницима посланичких група у Народној
скупштини.

Председница Народне скупштине Маја Гојковић са парламентарном
Глобални форум парламентарки у Адис Абеби

делегацијом Републике Тунис

13

Скупштина од јануара до марта
ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕЛЕГАЦИЈА КРАЉЕВИНЕ БЕЛГИЈЕ
У ПОСЕТИ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ
Делегација Интерпарламентарне групе Белгија–
Србија Парламента Краљевине Белгије, предвођена
председником Групе Давидом Херцом посетила је током
марта Народну скупштину и у одвојеним сусретима
разговарала с члановима појединих одбора. Током боравка
представницима делегације представљени су рад и
активности одбора, посебно у области евроинтеграција.
СТУДЕНТИ СРПСКОГ ПОРЕКЛА ИЗ РЕГИОНА КОЈИ
СТУДИРАЈУ У БЕОГРАДУ У ПОСЕТИ ПАРЛАМЕНТУ
Председник Одбора за дијаспору и Србе у региону проф. др
Јанко Веселиновић примио је током марта студенте који су
у оквиру програма Владе Републике Србије „Србија за Србе
из региона“ били у посети и обиласку Народне скупштине.
Посета је реализована на иницијативу Управе за сарадњу
са дијаспором и Србима у региону, а ради се о студентима
српског порекла из региона, односно Мађарске, Албаније,
Румуније и Македоније, који студирају у Београду. Они
су у разговору изнели проблеме с којима се суочавају у
земљама из којих долазе и изнели утиске боравка у Србији.
Председник Одбора подржао је њихову идеју о стварању
студентске организације, која би студентима из Програма
помагала у комуникацији са институцијама и у повезивању
са осталим студентима у матици и региону.
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Студенти у посети парламенту

РАД ЕКОНОМСКОГ КОКУСА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
Економски кокус Народне скупштине одржао је у
претходном периоду низ састанака на којима су разматрани
амандмани на предлоге појединих закона, дискутовало о
доношењу закона о социјалном предузетништву, тренутном
стању у привреди и могућим активностима које Народна
скупштина може да предузме у циљу побољшања пословног
амбијента у Србији, као и усклађивању Закона о водама и
Закона о заштити животне средине са Законом о планирању
и изградњи.
РАД НЕФОРМАЛНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОСЛАНИЧКЕ ГРУПЕ
У претходном периоду у Народној скупштини одржани

су састанци неформалне Зелене посланичке групе у чијем
раду учествује 25 народних посланика из различитих
посланичких група Народне скупштине. Чланови су
потписали повељу којом су се обавезали да ће покретати
иницијативе на локалном, регионалном и националном
нивоу у вези са унапређењем животне средине, укључити
јавност у процес доношења одлука и промовисати
спровођење вредности и принципа одрживог развоја, а
изабрали су и чланове координационог тима који ће у
наредних шест месеци координисати радом групе. Зелена
посланичка група основана је у сарадњи с Београдским
фондом за политичку изузетност и Центром модерних
вештина, уз подршку Балканског фонда за демократију, у
новембру 2009. године, а рад групе обновљен је у јануару
2013. године.
ИЗАБРАНА ПОТПРЕДСЕДНИЦА KОМИТЕТА
ЗА ЈЕДНАКОСТ И НЕДИСКРИМИНАЦИЈУ
ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ САВЕТА ЕВРОПЕ
Чланови Комитета за једнакост и недискриминацију
Парламентарне скупштини Савета Европе изабрали су
члана делегације Народне скупштине Републике Србије
Елвиру Ковач за потпредседницу Комитета. Комитет
промовише једнаке могућности широм континента и ради
на борби против свих врста дискриминације. У делокругу
његовог рада су питања права националних мањина,
положаја жена, борбе против расизма и нетолеранције,
говора мржње, права ЛГБТ особа итд. Комитет чине 84
посланика из свих чланица Савета Европе и пет политичких
група.
ИЗАБРАНА ПОТПРЕДСЕДНИЦА НОВОФОРМИРАНОГ
КОМИТЕТА ЗА ИЗБОР СУДИЈА ПАРЛАМЕНТАРНЕ
СКУПШТИНЕ САВЕТА ЕВРОПЕ
Народна посланица и члан Парламентарне скупштине
Савета Европе Наташа Вучковић изабрана је у Стразбуру
за потпредседницу Комитета за избор судија Европског суда
за људска права. Ове године је ПССЕ први пут формирала
засебан Комитет за избор судија како би нагласила значај
процедуре избора судија и суда у Стразбуру. До 2015. године
избор судија обављао је поткомитет у оквиру Комитета за
правна питања и људска права. Чланове Комитета предлажу
политичке групе из реда својих чланова који имају искуство
у одбрани људских права.
ИЗАБРАНА ПОТПРЕДСЕДНИЦА KОМИТЕТА
ЗА КУЛТУРУ, НАУКУ, ОБРАЗОВАЊЕ И МЕДИЈЕ
ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ САВЕТА ЕВРОПЕ
Комитет за културу, науку, образовање и медије
Парламентарне скупштине Савета Европе по други пут
је изабрао Весну Марјановић за потпредседницу тог
комитета. Весна Марјановић је и известилац Комитета
за тему „Култура и демократија“, која треба да обухвати
актуелна питања о односу културе и демократије у земљама
чланицама Савета Европе.

Скупштина од јануара до марта
ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН ХОЛОКАУСТА
Председница Народне скупштине Маја Гојковић
присуствовала је комеморацији и откривању Споменика
жртвама Холокауста у Терезину, (Праг) поводом
Међународног дана сећања на Холокауст. Обележавању
Међународног дана Холокауста у Прагу присуствовали су
и председници парламената Израела, Велике Британије,
Белгије, Чешке, Словачке, Естоније, Финске, Норвешке
Шведске, Румуније, Швајцарске, Турске, Луксембурга,
Малте, Кипра, Француске, Ирске, Летоније, Мађарске,
Немачке, Холандије, Русије, Словеније, Хрватске, Босне и
Херцеговине, Црне Горе, Македоније и Албаније.
Одбор за безбедност у посети Дирекцији ВБА

КУРС ИНОВАЦИЈЕ ЗНАЊА О НАДЗОРНОЈ УЛОЗИ
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ НА ФАКУЛТЕТУ ПОЛИТИЧКИХ
НАУКА
На Факултету политичких наука средином фебруара
почело је извођење једносеместралног иновативног
курса знања под називом „Парламент и демократија“.
Курс је намењен студентима Факултета политичких
наука, представницима Службе Народне скупштине као
и службеницима у независним државним органима. Кроз
предавања, радионице, презентације упоредних искустава
и писање завршних радова, полазници курса имају
јединствену прилику да размене, прошире и унапреде
знање о контролној и надзорној функцији парламента,
као и његовом односу према другим гранама власти,
регулаторним и надзорним телима и грађанима.
Посебност програма огледа се у саставу предавача, које
чине народни посланици из овог и претходних сазива,
представници Службе Народне скупштине, независних
државних органа и професори и предавачи са Факултета
политичких наука. На тај начин први пут се на једном
академском курсу окупљају професори Универзитета
у Београду, студенти, служба и посланици у Народној
скупштини и независни државни органи и тела. Метод
наставе који укључује директну интеракцију између
предавача и полазника различитих профила обезбеђује
висок степен ефикасности у размени постојећег знања и
генерисања новог.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВРЉИГ ОТВАРА ВРАТА ЗА
ГРАЂАНЕ
Пратећи тенденције парламентарног развоја ка отварању
парламената за грађане, крајем фебруара отворена је Канцеларија за питања грађана Скупштине општине Сврљиг. Канцеларија ће омогућити непосреднију везу грађана и њихових представника и унапређено учешће грађана у раду скупштинских органа. Грађани ће у Канцеларији моћи директно да се
обрате одборницима и добију одговоре на постављена питања.
Председник Скупштине општине Небојша Антонијевић
истакао је значај успостављања механизама за учешће грађана: „Отварање Канцеларије видимо као велики искорак
према учешћу грађана у одлучивању на локалном нивоу, упознавању одборника, али и повећању одговорности одборника
у раду са грађанима.“ Отварање канцеларије подржала је и
председница Општине Јелена Трифуновић, која је препознала
значај учешћа грађана, а посебну подршку за отварање
Канцеларије дао је народни посланик Милија Милетић.
Отварање и почетак рада Канцеларије подржан је у оквиру
пројекта „Јачање надзорне улоге и јавности у раду Народне
скупштине“, који спроводе Народна скупштина Републике
Србије и Програм Уједињених нација за развој (УНДП), уз
подршку Швајцарске агенције за развој и сарадњу (СДЦ). Из
средстава пројекта обезбеђено је реновирање и опремање
Канцеларије, као и набавка компјутерске и друге техничке
опреме неопходне за њен рад.

Крајем маја биће објављен зборник радова предавача и
полазника курса, који би требало да постане полазна основа
знања и референтна тачка за стручну јавност и грађане.
Курс иновације знања, који је осмислио и реализовао
Факултет политичких наука, подржан је у оквиру пројекта
„Јачање надзорне улоге и јавности у раду Народне
скупштине“, који спроводе Народна скупштина Републике
Србије и Програм Уједињених нација за развој (УНДП), уз
подршку Швајцарске агенције за развој и сарадњу (СДЦ).
Канцеларијa за питања грађана СО Сврљиг
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СРПСКА ДЕЛЕГАЦИЈА ЈЕДИНСТВЕНА ПРОТИВ
ОДУЗИМАЊА ПРАВА ГЛАСА РУСКОЈ ДЕЛЕГАЦИЈИ У
ПС САВЕТА ЕВРОПЕ
У Првом делу годишњег заседања Парламентарне
скупштине Савета Европе, у Стразбуру 26–30. јануара
2015. године, оспорени су мандати руској делегацији због
изостанка напретка у активностима Руске Федерације у
деескалацији сукоба у источном делу Украјине, а на основу
претходне резолуције по истом питању која је усвојена
у априлу прошле године. После живе расправе у којој
су се чула супротстављена мишљења, руској делегацији
потврђени су мандати, али одузети су јој право гласа, право
представљања у најзначајнијим органима, право избора за
известиоце и посматрање избора. Одредбом резолуције
одлучено је да се, ако не буде напретка у примени Минског
протокола и не уследи повлачење руске војске из источне
Украјине, мандати пониште на заседању Скупштине у јуну.
Александра Ђуровић, шеф делегације, указала је у дебати
на принципијелни став да треба заштити право сваке
делегације да изнесе свој став и да буде представљена у
ПС СЕ и истакла да ће бити против искључивања било
које делегације из рада Скупштине, а у овом случају руске
делегације. Указала је да такав акт није у духу Савета Европе,
који је и основан да би промовисао дијалог, демократију
и људска права. И други чланови делегације, Марија
Обрадовић, Александар Јовичић, Жарко Обрадовић, Елвира
Ковач, Наташа Вучковић и Александар Сенић гласали
су против амандмана којим се ограничавају права руској
делегацији и целе резолуције.

посебне састанке са председницом Народне скупштине
Мајом Гојковић, Одбором за спољне послове, Одбором
за људска и мањинска права и равноправност полова,
Одбором за културу и информисање и Сталном делегацијом
НСРС у ПССЕ. Током посете председница Брасер сусрела се
с Томиславом Николићем, председником Републике Србије,
Александром Вучићем, председником Владе РС, Ивицом
Дачићем, потпредседником Владе и министром спољних
послова, и Аном Томановом Макановом, потпредседницом
Скупштине АП Војводине, одржала предавање на
Факултету политичких наука у Београду и сусрела се са
представницима националних савета, невладиног сектора и
дипломатског кора.
Ан Брасер је, између осталог, посланицима рекла: „Србија
је млада чланица Савета Европе, с обзиром на то да сте се
придружили не тако давно, пре неких 12 година. Међутим,
ако погледамо промене које су се од тада десиле, огромне
су. Данас је Србија стабилна, демократска, мултиетничка
и мултикултурална држава. Она је земља кандидат за
чланство у ЕУ. Такође, она је важан играч на европској
сцени, с обзиром на то да је председавајућа ОЕБС-у, и
један од главних чинилаца у региону, где имате огромну
одговорност. Оно што је можда још важније јесте да Србија
дели вредности паневропске заједнице и највише стандарде
у области људских права, владавине права и демократије.“

Током заседања разматрано је стање људских права и
положај мањинских заједница на Косову и Метохији.
Политички комитет одобрио је посету известиоцу на ову
тему Агустину Конду из Шпаније да посети Србију како би
се непосредно информисао о ситуацији на терену.
ПРЕДСЕДНИЦА ПС САВЕТА ЕВРОПЕ У ПОСЕТИ
СРБИЈИ
У званичној посети Републици Србији била је Ан Брасер,
председница ПС Савета Европе, од 9. до 11. марта 2015.
године. Том приликом председница Брасер обратила
се посланицима на Другој посебној седници, а имала је

Председница ПС Савета Европе Ан Брасер

Међународна сарадња и ЕУ интеграције
САСТАНАК ОДБОРА ЗА ЕКОНОМИЈУ, ТРГОВИНУ,
ТЕХНОЛОГИЈУ И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПС ЦЕС У
НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ
Редовни састанак Одбора за економију, трговину,
технологију и животну средину Парламентарне скупштине
Црноморске економске сарадње одржан је у Народној
скупштини 16–17. марта 2015. године. Одбор је разматрао
и усвојио нацрте извештаја и резолуције о улози нових
технологија у развоју и јачању информатичких друштава
земаља чланица, о чему ће се изјаснити и Скупштина на
пленарном заседању у Кишињеву 9. јуна. Члан српске
делегације, Верољуб Арсић, једногласно је изабран за
потпредседника Одбора на мандат од две године. Одбор је
одлучио да тема следећег заседања буде електронска управа
у чланицама ЦЕС-а. На заседању су, поред наше делегације,
учествовале делегације Азербејџана, Бугарске, Грузије,
Јерменије, Румуније, Русије, Турске и Украјине.

Парламентарна скупштина Црноморске економске сарадње

НАРОДНА СКУПШТИНА ДОМАЋИН РОУЗ-РОТ
СЕМИНАРА
Скупштина Србије била је домаћин 88. Роуз-Рот семинара
Парламентарне скупштине НАТО-а од 31. марта до 2.
априла 2015. године, на тему „Србија, Западни Балкан
и Евроатлантска заједница“. Реч је о редовној годишњој
активности ПС НАТО-а са важним политичким значајем.
На семинару су учествовали парламентарци из 23 државе
чланице и девет придружених чланица ПС НАТО-а,
регионални партнери и делегације у статусу посматрача,
док су скуп пратили бројни представници дипломатског
кора, Владе и других државних институција Републике
Србије, међународних организација, академске заједнице и
цивилног друштва.

Народна скупштина домаћин Роуз-Рот семинара

У име Народне скупштине скуп је отворио шеф делегације
НС РС у ПС НАТО-а Драган Шормаз. Учесницима
семинара обратио се потпредседник Владе и министар
спољних послова, тренутно председавајући ОЕБС-у, Ивица
Дачић, који је истакао да је регионална сарадња један од
спољнополитичких приоритета Србије као и да је наша
земља у протеклом периоду показала јасну опредељеност за
неговање добросуседских односа и конструктивног дијалога
у региону. Говорећи о сарадњи Србије и НАТО-а, нагласио
је да је Србија војно неутрална и да не тежи чланству у
НАТО-у, али види простор за даље унапређење сарадње у
оквиру механизма Партнерства за мир. Србија препознаје
улогу коју НАТО има у систему регионалне безбедности,
пре свега у очувању мира и безбедности српског народа
на Косову и Метохији, и жели да буде поуздан саговорник
НАТО-у у циљу очувања мира и стабилности региона.
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САСТАНАК ПРЕДСЕДАВАЈУЋИХ COSAC-a У РИГИ
У оквиру Парламентарне димензије летонског председавања
Саветом Европске уније, у Риги, 1. и 2. фебруара 2015.
године, одржан је састанак председника одбора за европске
послове парламената Европске уније – COSAC, на
којима државе кандидати за чланство учествују у статусу
посматрача. На састанку у Риги учествовао је председник
Одбора за европске интеграције Александар Сенић.
На дводневном састанку разговарало се о приоритетима
летонског председавања, економским и инвестиционим
изазовима, одговору Европске уније на терористичке
нападе и свеукупној безбедности, бољој регулативи,
приоритетима и изазовима Источног партнерства, као и
проналажењу адекватног решења за кризу у Украјини. На
маргинама састанака председавајућих одбора за европске
послове парламената Европске уније одржан је и трећи
састанак парламената јужног дела ЕУ, на коме је учествовао
и председник Одбора Александар Сенић. Главне теме овог
састанка била су питања миграције, економско управљање,
са акцентом на повећање економског раста и унапређење
политике запошљавања, као и безбедносни изазови у
региону јужне Европе.
Председник Одбора А. Сенић имао је низ билатералних
разговора са председницима одбора током дводневног
састанка у Риги. Он се састао са председницом Одбора
за европске послове Летоније, председником Одбора
Луксембурга, Португала, Словеније, Хрватске и Црне Горе.
У разговорима је истакнуто снажно опредељење Србије
за чланство у Европској унији и посвећеност реформским
процесима и усаглашивању законодавства са правом ЕУ.
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ОДРЖАН СЕМИНАР НА ТЕМУ ЕНЕРГЕТСКЕ
ЕФИКАСНОСТИ У АНКАРИ
У организацији Генералног директората за сарадњу са
националним парламентима и Генералног директората за
спољну политику Европског парламента, 5. и 6. фебруара
2015. године у Анкари, одржан је Интерпарламентарни
семинар „Енергетска сигурност, енергетска ефикасност
и повезаност на Западном Балкану“. У раду семинара
учествовали су народни посланици и службеници
парламената земаља Западног Балкана и Турске, и то
делегације Албаније, Македоније, Србије и Турске, као
и представници УНМИК/ Косова. У раду семинара
учествовали су чланови Европског парламента,
представници Генералног директората за суседство и
приступне преговоре и експерти из области енергетике.
У Делегацији Народне скупштине били су др Александра
Томић, председница Одбора за привреду, регионални развој,
трговину, туризам и енергетику, Ивана Динић, заменица
члана Одбора за привреду, регионални развој, трговину,
туризам и енергетику, Александар Сенић, председник
Одбора за европске интеграције и др Иван Бауер, члан
Одбора за европске интеграције.
На скупу су разматрана питања енергетике и енергетске
безбедности у светлу нових изазова са којима се суочава
Европска унија, али и земље проширења. Чланови
Европског парламента истакли су да је неопходно
обезбедити енергетску сигурност сталним улагањем у
обновљиве изворе енергије, унапређењем енергетске
ефикасности и повећаном солидарношћу земаља чланица.
Закључено је да је од изузетне важности укључити и државе
западног Балкана и Турску у новостворену Енергетску унију,
јер би тиме била основана Паневропска енергетска унија

која би имала 37 земаља чланица, чијим умрежавањем би
била унапређена сигурност снабдевања.
ОДРЖАН САСТАНАК ГЕНЕРАЛНОГ ОДБОРА ЗА
ПРАВОСУЂЕ, УНУТРАШЊЕ ПОСЛОВЕ И БЕЗБЕДНОСТ
ПС ПСЈИЕ У ИСТАНБУЛУ
Чланица сталне делегације Народне скупштине у
Парламентарној скупштини Процеса сарадње у југоисточној
Европи Катарина Ракић учествовала је на састанку
Генералног одбора за правосуђе, унутрашње послове и
безбедност, 9. и 10. фебруара у Истанбулу. Састанак на коме
су учествовали представници парламената из девет држава
чланица ПСЈИЕ, тематски је био подељен у неколико сесија,
на којима је било речи о стању у правосуђу и унапређењу
регионалне сарадње у борби против прекограничног
криминала, као и статусу сиријских избеглица у Турској.
Након што је свака делегација имала прилику да
представи стање у области правосуђа и предузете мере у
борби против прекограничног криминала, заједнички је
закључено да је постојање регионалне димензије сарадње
држава учесница у области правосуђа, владавине права
и борбе против криминала и корупције суштински
елемент и сине qуа нон предуслов изградње демократског
друштва и правне државе. На крају састанка, усвојен је
Извештај Генералног одбора на тему „Регионална сарадња:
могућности за унапређење сарадње у области правосуђа“
и Резолуција којом се позивају све државе учеснице да
појачају напоре и заједнички раде на унапређењу борбе
против прекограничног криминала и успостављању
владавине права. На састанку су учествовали представници
парламената Румуније, Турске, Црне Горе, БиХ, Македоније,
Бугарске, Албаније, Хрватске и Србије, док су представници
Приштине учествовали у својству специјалног госта.

Интерпарламентарни семинар „Енергетска сигурност, енергетска
ефикасност и повезаност на Западном Балкану, Анкара

ЧЛАНОВИ НЕМАЧКОГ БУНДЕСТАГА У ПОСЕТИ
НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ
Председник Одбора за европске интеграције Александар
Сенић и чланови Одбора Наташа Вучковић, Драган
Шормаз и Ласло Варга, разговарали су 12. фебруара у
Народној скупштини, са делегацијом немачког Бундестага.
У Делегацији су били чланови Посланичке групе
пријатељства Немачке и Југоисточне Европе, на челу са
председником ПГП Петером Вајсом. На састанку је било
речи о европским интеграцијама Србије, улози Народне
скупштине у том процесу и о сарадњи два парламента.
Председник Одбора за европске интеграције Александар
Сенић је истакао да је улога Народне скупштине и

Међународна сарадња и ЕУ интеграције
Одбора за европске интеграције у усклађивању домаћег
законодавства са правним тековинама Европске уније, али
и сталној комуникацији са грађанима о значају процеса
европских интеграција. Председник Одбора А. Сенић је
је истакао да у Народној скупштини постоји консензус по
питању европских интеграција и да би од великог значаја
било отварање преговарачких поглавља. Председник ПГП
Немачке и Југоисточне Европе Петер Вајс указао је да је за
европске интеграције Србије од велике важности то што
су настављени преговори између Београда и Приштине у
Бриселу. Став Немачке је да преговори треба да почну са
отварањем Поглавља 35 и да након тога уследи отварање
осталих преговарачких поглавља. Вајс је истакао и да је
за стабилност и перспективе држава Западног Балкана
битно њихово приступање ЕУ, али и да је услед постојања
економске кризе у Европи, потребно уложити додатне
напоре да се убеде грађани и већина посланика у Бундестагу
за даље проширење Европске уније.

Одбор за европске интеграције са делегацијом немачког Бундестага

ПРЕДСЕДНИЦА НС МАЈА ГОЈКОВИЋ РАЗГОВАРАЛА СА
ИЗВЕСТИОЦЕМ ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА ЗА СРБИЈУ
ДЕЈВИДОМ МЕКАЛИСТЕРОМ
Председница Народне скупштине Маја Гојковић
разговарала је са известиоцем Европског парламента за
Србију Дејвидом Мекалистером, током његове посете
Србији 19. Фебруара, у оквиру припреме за усвајање
резолуције ЕП о напретку Србије за 2014. годину.
Председница М.Гојковић је изразила наду да ће током
посете известилац ЕП Д. Мекалистер стећи додатни увид
у напредак који је Србија остварила на путу ка Европској
унији, као и да ће европске институције препознати значај
политичког момента у Србији, односно посвећеност
процесу евроинтеграција. Д. Мекалистер је истакао да
би отварање преговарачких поглавља током ове године
било добар сигнал за Србију, која је остварила конкретан
напредак у процесу реформи и испуњавању неопходних
критеријума. Он је рекао да је консензус у Народној
скупштини по питању чланства Србије у Европској унији
значајан за процесе евроинтеграција.
ЧЛАНОВИ ОДБОРА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И
ПРЕДСТАВНИЦИ ПОСЛАНИЧКИХ ГРУПА У РАЗГОВОРУ
СА ИЗВЕСТИОЦЕМ ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА ЗА
СРБИЈУ
Председник Одбора за европске интеграције Александар
Сенић и чланови Одбора разговарали су са известиоцем
Европског парламента за Србију Дејвидом Мекалистером,

током његове посете Србији 19. фебруара. Циљ посете је
оцена напретка Србије у процесу евроинтеграција ради
припреме резолуције Европског парламента која прати
Годишњи извештај ЕК о напретку Србије за 2014. годину.
А.Сенић је подсетио да су односи Народне скупштине
и Европског парламента у значајној мери унапређени
и указао да је Народна скупштина, са аспекта својих
капацитета, спремна за процес преговора за чланство у
Европској унији. Своју позицију у преговорима Народна
скупштина је дефинисала усвајањем Резолуције о
улози Народне скупштине и начелима у преговорима о
приступању Републике Србије Европској унији и Одлуком
о поступку разматрања предлога преговарачке позиције
на седници Одбора за европске интеграције и одбора у
чијем су делокругу питања из одговарајуће преговарачке
позиције. Одлуком је предвиђена и сарадња са цивилним
друштвом и другим заинтересованим актерима кроз
Национални конвент о Европској унији. Известилац
Европског парламента за Србију Д. Мекалистер је,
изражавајући подршку европским интеграцијама Србије,
изнео став да је заједнички циљ да се до краја 2015. године
отворе прва преговарачка поглавља и то она поглавља
која су од суштинског значаја. Ипак, одлуку о отварању
преговарачких поглавља и о њиховом редоследу доносе
државе чланице Европске уније. Током састанка било је
речи и о подршци грађана Србије европским интеграцијама
и о усклађивању спољне политике Србије са спољном
политиком Европске уније. Састанку су присуствовали
и заменик председника Одбора Ласло Варга и чланови
и заменици чланова Одбора за европске интеграције
Марија Обрадовић, Драган Шормаз, Вера Пауновић, Весна
Марковић, Наташа Вучковић, др Александра Томић, Иван
Бауер, Биљана Пантић пиља, Бранко Ружић, др Владимир
Орлић и Соња Влаховић, као и шеф Делегације Европске
уније у Србији Мајкл Девенпорт.
Са известиоцем Европског парламента за Србију
разговарали су и представници посланичких група
у Народној скупштини - Српске напредне странке,
Социјалистичке партије Србије, Социјалдемократске
партије Србије, Јединствене Србије, Српског покрета
обнове-Демохришћанске странке Србије, Нове Србије
и Савеза војвођанских Мађара. Д. Мекалистер је изнео
уверење да ће у 2015. години бити отворена прва
преговарачка поглавља, али да пред Србијом стоји још
обавеза, посебно у области борбе против криминала и
корупције, реформе правосуђа и државне администрације,
као и у процесу приватизације јавних предузећа.
О СОЦИЈАЛНИМ ПИТАЊИМА И ЗАПОШЉАВАЊУ НА
САСТАНКУ У РИГИ
Члан Одбора за рад, социјална питања, друштвену
укљученост и смањење сиромаштва др Александар
Перановић учествовао је на састанку председника
одбора за запошљавање и социјална питања парламената
Европске уније, 22. и 23. фебруара 2015. године у Риги.
Састанак је одржан у оквиру Парламентарне димензије
летонског председавања Саветом Европске уније, на коме
земље кандидати учествују у статусу посматрача. Поред
председника и представника надлежних парламентарних
одбора земаља чланица ЕУ, као и земаља кандидата, на
састанку су учествовали и представници Европске комисије,
Европског парламента, надлежних министарстава,
експертских организација и НВО. Теме састанка, у оквиру
три сесије, биле су запошљавање, с акцентом на укључивању
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Међународна сарадња и ЕУ интеграције
најугроженијих група на тржиште рада, могућности
социјалног предузетништва и примена иницијативе
Гаранција за младе.
ОДРЖАН САСТАНАК ГЕНЕРАЛНОГ ОДБОРА ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ, ОБРАЗОВАЊЕ, ИСТРАЖИВАЊЕ
И НАУКУ ПС ПСЈИЕ У БУКУРЕШТУ
Чланица сталне делегације Народне скупштине у
Парламентарној скупштини Процеса сарадње у југоисточној
Европи Олена Папуга учествовала је на састанку Генералног
одбора социјални развој, образовање, истраживање и
науку, 26. и 27. фебруара у Букурешту. Централна тема
састанка, на коме учествују представници парламената из
девет држава чланица ПСЈИЕ, била је положај различитих
категорија угрожене деце, норматива, имплементација и
статистички подаци, као и перспектива регионалне сарадње
и регионалних пројеката у овој области.
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Чланица сталне делегације О. Папуга представила је
надлежности Одбора за права детета Народне скупштине
и информисала о усвојеним законским прописима који
се односе на права и заштиту деце. О. Папуга је истакла
да је Република Србија током скрининга за поглавља 23.
и 24. похваљена у вези усклађености правног система
Србије са прописима ЕУ у области заштите права деце.
Народна скупштина је ратификовала Конвенцију УН о
правима детета, као и опционе протоколе, Конвенцију о
заштити деце од сексуалног искоришћавања и сексуалног
злостављања (Lanzarot konvencija), Конвенцију о заштити
деце и сарадњи у области међународног усвојења и
Конвенцију Савета Европе о спречавању и борби против
насиља над женама и насиља у породици. На крају састанка,
усвојен је Извештај Генералног одбора на тему: „Превенција
социјалне искључености деце под ризиком: инвестиција
у регионални развој“ и Резолуција којом се позивају све
државе учеснице да наставе да заједнички раде и појачају
напоре на унапређењу положаја различитих категорија
угрожене деце. На састанку су учествовали представници
парламената Румуније, Турске, Црне Горе, Албаније, Босне и
Херцеговине, Бугарске, Словеније, Молдавије и Србије.

Састанак Генералног одбора за социјални развој, образовање,
истраживање и науку ПС ПСЈИЕ у Букурешту

УЧЕШЋЕ ДЕЛЕГАЦИЈЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ НА
ИНТЕРПАРЛАМЕНАТРНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ У РИГИ
Председница Одбора за спољне послове Александра
Ђуровић и председница Одбора за одбрану и
унутрашње послове Марија Обрадовић учествовале су
на Интерпарламентарној конференцији о заједничкој

спољној и безбедносној и заједничкој безбедносној и
одбрамбеној политици, одржаној 5. марта у Риги, у оквиру
Парламентарне димензије летонског председавања Саветом
Европске уније. На Интерпарламентарној конференцији,
установљеној у циљу јачања улоге националних парламената
земаља чланица Европске уније и Европског парламента
у контексту међупарламентарне сарадње, Србија у
својству кандидата учествује од 2012. године. У Риги
разматрала се актуелна ситуација у оквиру Европске
суседске политике, питање боље сарадње између Европске
заједничке безбедносне и одбрамбене политике и НАТО,
редефинисање Источног партнерства, нови безбедносни
изазови у Европи и претње по безбедност у јужном
Медитерану и на Блиском истоку.
НАРОДНА СКУПШТИНА ДОМАЋИН 10. КОСАП-а у
БЕОГРАДУ
Десета конференција одбора за европске интеграције/
послове земаља учесница процеса стабилизације и
придруживања у Југоисточној Европи, одржана је 10.
и 11. марта у Дому Народне скупштине, у Београду. На
Конференцији су учествовале делегације парламената
Србије, Македоније, Црне Горе и Албаније, док су
Делегације Косова* и Турске присуствовале у својству
посматрача.
Састанком је председавао је председник Одбора за европске
интеграције Александар Сенић који је оценио десети
састанак КОСАП-а као историјски, с обзиром на учешће
представника Косова*, што говори о почетку процеса
нормализације односа у региону. А.Сенић је оценио да је
видљив напредак свих земаља у региону и упознао учеснике
са процесом европских интеграција у Србији, истичући
значај регионалне сарадње и учешће организација цивилног
друштва у процесу европских интеграција. Шеф Политичког
одељења Делегације ЕУ у Србији Лука Бјанкони говорио
је о значају наставка спровођења реформи у земљама
региона, наставку борбе против корупције и криминала,
транспарентности рада институција, слободи медија и
значају регионалне сарадње. Улога Народне скупштине
огледа се пре свега у контроли рада извршне власти и
највише законодавно тело треба да допринесе и одржавању
дијалога и да надзире спровођење реформи у земљи.
Кључне теме 10. КОСАП-а су биле: Стратегија проширења
ЕУ и кључни изазови за 2014-2015; Економске реформе и
изазови социјалне политике у процесу придружења ЕУ;
Регионална сарадња и заједничке иницијативе у области
ИПА ИИ фондова- улога националних парламената и
Енергетска политика – искуства и изазови. У свакој
тематској сесији уводничари су били експерти из
различитих области, након чега је уследила дискусија
чланова парламената и присутних учесника. Учесници
КОСАП- а су разменили мишљења и искуства из Процеса
стабилизације и придруживања, са становишта различитих
ступњева односа са ЕУ, односно из позиција земаља
кандидата и потенцијалних кандидата за чланство у ЕУ.
Председници и чланови одбора за европске интеграције/
послове сагледали су постојеће стање и разменили ставове
о могућностима унапређења сарадње у региону.
У оквиру сесије на тему Стратегије проширења ЕУ и кључни
изазови за 2014-2015. годину, председница Одбора за
европске послове Парламента Летоније Лолила Цигане
истакла је подршку Летоније Србији на путу ка Европској
унији и изразила разумевање за озбиљност процеса
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европских интеграција. Земље Западног Балкана су видно
напредовале, али је и затражила одговор на питање шта ЕУ
може да понуди новим чланицама, оценивши да је земљама
Западног Балкана потребна конкретна помоћ у процесу
придруживања. У оквиру друге сесије, на тему економских
реформи и изазова социјалне политике у процесу
придружења ЕУ, говорио је заменик председника Одбора
за европске послове Сабора Хрватске Игор Колман. Он
је навео да је Хрватска чврсто подржава даље проширење
Европске уније и прикључење земаља Западног Балкана. Са
учесницима Конференције поделио је искуство Хрватске на
путу ка ЕУ и упознао их са изазовима са којима се суочавала
Хрватска у том процесу.
Другог дана Конференције одржан је дијалог на тему
регионалне сарадње и заједничких иницијатива у области
ИПА 2 фондова и искуствима и изазовима енергетске
политике. Учесницима Конференције обратили су се Огњен
Мирић, експерт за ЕУ фондове и Александар Мацура,
експерт за енергетску политику.
На крају дводневне Конференције усвојена је Заједничка
изјава, чиме је потврђен наставак опредељености земаља
региона ка придруживању и приступању ЕУ, наставку
спровођења реформи и испуњавању неопходних
критеријума за чланство у ЕУ. Председник Одбора
Александар Сенић званично је предао председавање
КОСАП-ом председници Одбора за европске интеграције
Парламента Албаније Мајлинди Брегу. Она је најавила да
ће посебна пажња током албанског председавања бити
посвећена улози парламената у оснаживању сигурности и
стабилности региона.
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ТРЕЋИ САСТАНАК ПАРЛАМЕНТАРНОГ ОДБОРА ЗА
СТАБИЛИЗАЦИЈУ И ПРИДРУЖИВАЊЕ ОДРЖАН У
НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ
Трећи састанак Парламентарног одбора за стабилизацију и
придруживање Европске уније и Србије, одржан је 19. и 20.
марта 2015. године, у Дому Народне скупштине. Заједнички
парламентарни одбор, који чине посланици Народне
скупштине и посланици Европског парламента, основан je
у складу са Споразумом о стабилизацији и придруживању
Европске уније и Србије, са циљем разматрања свих
аспеката односа између Србије и Европске уније, важних
политичких и економских питања у процесу европских
интеграција Србије, а нарочито питања спровођења
Споразума о стабилизацији и придруживању.

Састанком су заједнички председавали др Владимир
Орлић, председник делегације Народне скупштине у
ПОСП и Едвард Кукан, председник делегације ЕП у ПОСП.
Отварајући Трећи заједнички састанак, др Владимир Орлић
је изразио очекивање да ће из састанка парламентараца
произаћи корисни закључци и истакао уверење да ће
Европски парламент наставити да пружа подршку
Србији на њеном путу ка Европској унији. Обраћајући се
учесницима састанка, Едвард Кукан је навео да посланици
Народне скупштине и Европског парламента имају
заједничку одговорност за процес европских интеграција
као и да ЕП пружа пуну подршку процесу европских
интеграција наше земље. Е. Кукан је похвалио досадашње
напоре Владе Србије на путу ка Европској унији и напредак
који је учињен и додао да је од суштинског значаја да Србија
настави пут реформи.
У уводном делу састанка, присутнима се обратила
министарка без портфеља задужена за европске интеграције
Јадранка Јоксимовић која је навела да су грађани Србије
заузели избалансиран став према процесу европских
интеграција, схватаивши које су обавезе, али и користи
које ћемо имати када постанемо чланица ЕУ. Ј. Јоксимовић
је посебно истакла значај процеса унутрашњих реформи
којима покушавамо да унапредимо привредни амбијент
земље и створимо услове за бољи живот свих грађана.
Министарка је истакла да Србија посебну пажњу придаје
неговању добросуседских односа и унапређењу регионалне
сарадње и да је опредељена да сва отворена питања решава
дијалогом.
На почетку радног дела састанка, учесници су дискутовали
о стању преговора о приступању и односима Европске
уније и Србије. Парламентаци су разменили мишљења са
Николом Селаковићем, министром правде, Кристијаном
Данијелсоном, генералним директором Генералног
директората Европске комисије за суседску политику
и преговоре о проширењу и Иварсом Пундурсом,
амбасадором Летоније у Србији. Првог дана рада,
парламентарци су разговарали и о претприступној помоћи
ЕУ Србији - наученим лекцијама из Специјалног извештаја
Европског ревизорског суда 19/2014 и о припремама Србије
за отварање преговора о поглављима 23 и 24 (укључујући
и положај националних мањина). Др Владимир Орлић
је упознао учеснике састанка са усвојеним реформским
законима у областима правосуђа, борбе против корупције
и организованог криминала и законима којима се штите
права мањина у Србији.
Другог дана, учесници су имали дијалог о нормализији
односа Београда и Приштине, регионалној сарадњи и
економским кретањима. Народни посланик Зоран Бабић,
који је био један од уводничара ове сесије, истакао је да
Србија има проактиван приступ по питању учешћа у
регионалним форумима и истакао опредељеност наше
земље процесу европских интеграција. Он је, међутим,
указао на велику стопу незапослености која је заједнички
проблем свих држава Западног Балкана и апеловао да на
путу ка Европској унији државе не смеју да забораве своје
грађане.
На крају дводневног рада заједнички су усвојени
Декларација и препоруке.Следећи састанак Парламентарног
одбора за стабилизацију и придруживање Европске уније и
Србије одржаће се 8. и 9. октобра 2015. године, у Стразбуру
или Бриселу.
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ВИСОКА ПРЕДСТАВНИЦА ЕУ ЗА СПОЉНУ ПОЛИТИКУ
И БЕЗБЕДНОСТ ПОСЕТИЛА СРБИЈУ
Висока представница ЕУ за спољну политику и безбедност
и потпредседница Европске комисије Федерика Могерини
је током посете Србији 27. марта, у Народној скупштини,
разговарала са председницом Народне скупштине Мајом
Гојковић и члановима Одбора за спољне послове и Одбора
за европске интеграције.
Председница НС је истакла да је Србија посвећена
европском путу и да је улога Народне скупштине у том
процесу веома значајна. Као дражава свесни смо да пут
ка пуноправном чланству у Европску унију није ни лак ни
брз, али Народна скупштина је веома посвећена остварењу
тог циља. Народна скупштина је у протеклом периоду
усвојила многе реформске законе и континуирано ради на
усаглашавању националног законодавства са европским
правним тековинама. Ф. Могерини се сложила да је улога
Народне скупштине веома значајна у процесу европских
интеграција и да рачуна на заједнички рад Србије и ЕУ
у месецима и годинама које долазе у процесу европских
интеграција, оцењујући да је руководство Србије посвећено
овом циљу. Ф. Могерини је такође истакла да ЕУ цени
улогу Србије у региону и нагласила да су у претходном
периоду учињени велики, чак историјски кораци, у области
регионалне сарадње. Могерини је навела и да Србија игра
значајну улогу на међународној сцени, имајући у виду
председавање ОЕБС-ом.
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Председница Народне скупштине Маја Гојковић и Висока
представница ЕУ за спољну политику и безбедност
потпредседница Европске комисије Федерика Могерини

Чланови Одбора за спољне послове и Одбора за европске
интеграције разговарали са високом представницом ЕУ за
спољну политику и безбедност. Председница Одбора за
спољне послове Александра Ђуровић и председник Одбора
за европске интеграције Александар Сенић упознали су
високу представницу Европске уније са улогом коју Народна
скупштина и одбори којима председавају имају у процесу
европских интеграција, истичући да у Народној скупштини
постоји консензус свих политичких партија по питању
приступања Европској унији. Председници два скупштинска
одбора унији нагласили су опредељеност Србије за очување
стабилности региона и неговање добросуседских односа
и истакли да ће Народна скупштина наставити да даје
активан допринос процесу усклађивања са заједничком
спољном и безбедносном политиком Европске уније.
Обраћајући се члановима одбора, висока представница
Европске уније Ф. Могерини похвалила је напоре које
Народна скупштина улаже у процесу усклађивања
домаћег законодавства са правом ЕУ, али и допринос који
Србија даје у процес интеграција целог региона Западног

Балкана. Изразила је уверење да ће током ове године бити
отворена поједина преговарачка поглавља и истовремено
се интересовала за став јавног мњења по питању процеса
европских интеграција. Заједнички је констатовано да
је укљученост цивилног друштва у процес разматрања
преговарачких поглавља веома значајна, како би грађани
били потпуно упознати са свим предностима које пружа
чланство у Европској унији. Говорећи о примени Бриселског
споразума, Ф. Могерини је навела да су помаци у његовој
имплементацији очигледни, али да треба наставити
интензиван политички дијалог Београда и Приштине како
би се омогућио нормалан живот за све грађане на Косову и
Метохији.
САСТАНАК ГЕНЕРАЛНОГ ОДБОРА ЗА ЕКОНОМИЈУ,
ИНФРАСТРУКТУРУ И ЕНЕРГЕТИКУ ПС ПСЈИЕ ОДРЖАН
У СОФИЈИ
Члан сталне делегације Народне скупштине у
Парламентарној скупштини Процеса сарадње у
југоисточној Европи Срђан Кружевић учествовао је на
састанку Генералног одбора за економију, инфраструктуру
и енергетику, који је одржан 20. и 21. марта у Софији,
Бугарска. На састанку су учествовали представници
парламената Албаније, Бугарске, Црне Горе, Молдавије,
Македоније, Словеније, Румуније, Турске и Србије, док су
представници Парламента из Приштине учествовали у
статусу специјалног госта.
Централна тема састанка, на коме су учествовали
представници парламената из девет држава чланица ПС
ЈИЕ, била је унапређење енергетске ефикасности у региону
југоисточне Европе, успостављање регионалног енергетског
тржишта и либерализација трговине електричном
енергијом, изградња поузданих интерконектора између
земаља у региону са циљем унапређења сигурности
снабдевања електричном енергијом, као и оптимизација
равнотеже између обновљивих и необновљивих извора
енергије. С. Кружевић је у свом обраћању истакао да
је Република Србија успешно привела крају процес
аналитичке оцене усклађености националног законодавства
са правним тековинама за Поглавље 15 – Енергетика.
Као чланица Енергетске заједнице Република Србије је
посвећена остваривању циљева из Стратегије „Европа 2020“
и доношењу националних стратегија и акционих планова
неопходних за њихово спровођење. Свака држава има
индивидуални циљ колико мора повећати учешће енергије
из обновљивих извора у укупној потрошњи енергије, а
обавеза Републике Србије је да повећа учешће енергије
произведене из обновљивих извора са 21,2% у 2011. години
на 27% до 2020. године. Уједно смо прва и једина држава
чланица Енергетске заједнице која је доставила Национални
акциони план како намерава да достигне 27% произведене
енергије из обновљивих извора до 2020. године. С.
Кружевић је истакао значај сигурности енергетског
снабдевања и наставка улагања у сектор енергетике, уз
неопходност наставка регионалних интеграција и изградње
интерконективних далековода у Југозападној и Централној
Европи, како би се смањила увозна зависност у земљама
Југоисточне Европе. На крају састанка, усвојени су Извештај
Генералног одбора и Резолуција којом се позивају све
државе учеснице да наставе да заједнички раде и појачају
напоре на унапређењу енергетске ефикасности, изградње
регионалне енергетске инфраструктуре и реализације
главних пројеката диверзификације као предуслова
енергетске ефикасности и енергетске сигурности.

Скупштина
и грађани

Отварање изложбе „Словачко наивно сликарство у Србији

ИЗЛОЖБЕ У НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ
„ПОМОЋ АУСТРАЛИЈАНКИ СРБИЈИ ТОКОМ ПРВОГ
СВЕТСКОГ РАТА“
Изложбу фотографија „Помоћ Аустралијанки Србији
током Првог светског рата“ отвориле су председница
Народне скупштине Маја Гојковић и Њ.е. Ђулија Фини,
амбасадорка Аустралије, 6. марта 2015. године
Изложба је уприличена поводом Међународног дана жена,
8. марта, с циљем да подсети на храброст жена Аустралије
и несебичну помоћ коју су пружале Краљевини Србији и
њеном народу током Првог светског рата. На изложеним
фотографијама могли су се видети портрети докторки,
медицинских сестара, па чак и жена возача које су прешле
хиљаде километара како би српској војсци и цивилима
пружиле помоћ и подршку у ратом захваћеној Србији,
њихови лични предмети и обележја, као и фотографије које
су забележиле њихову помоћ на делу.

„СЛОВАЧКО НАИВНО СЛИКАРСТВО У СРБИЈИ“
Председница Народне скупштине Маја Гојковић отворила
је, у присуству копредседника Парламентарног одбора за
стабилизацију и придруживање Србије и ЕУ Едуарда Кукана,
изложбу „Словачко наивно сликарство у Србији“ 19.
марта 2015. године.
Изложба је припремљена у сарадњи с Галеријом „Бабка“ из
Ковачице, расадника раскошног талента сликара наиваца,
који деценијама проносе добар глас и успешно претачу
лепоте војвођанског села у ковитлац боја и облика.
Ова изложба биће представљена и у Европском парламенту
2016. године.
Народна скупштина ратификовала је 2010. године
Конвенцију Унеска о очувању нематеријалног културног
наслеђа, која је омогућила Министарству културе да
наивно сликарство Словака уврсти у Национални регистар
нематеријалног културног наслеђа, чиме је отворен пут да се
у будућности нађе на Унесковој листи.

Ова изложба представља још једну у низу манифестација
одржаних у циљу обележавања стогодишњице Првог
светског рата.

ОДРЖАН СЕМИНАР ЗА СТУДЕНТЕ НА ТЕМУ „ПУТ ЗАКОНА“
У Дому Народне скупштине одржан је 27. марта 2015.
године семинар на тему „Пут закона“ за студенте Правног
факултета и Факултета политичких наука.
Студентима је током семинара детаљно представљен
поступак доношења закона, који је уређен Уставом
Републике Србије, Законом о Народној скупштини,
Пословником Народне скупштине и Пословником
Владе Србије, о чему су студентима детаљно говорили:
потпредседник Народне скупштине проф. др Владимир
Маринковић, народна посланица Олгица Батић, заменик
генералног секретара Народне скупштине Бранко
Маринковић и секретар Одбора за привреду и финансије
Владе Републике Србије Драгица Перишић.
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АЛЕКСАНДРА
ЂУРОВИЋ
Српска напредна странка (СНС)
Датум рођења: 1976.
Занимање: професор српског језика
и књижевности
Датум потврђивања посланичког
мандата: 16.04.2014.

Представљамо

Место пребивалишта: Београд
Чланство у одборима: Одбор за
спољне послове (председник)

1. Који су Вам омиљени писци, да ли их имате?
Постоје романи које увек могу поново да читам, да изнова уживам
у слици времена и простора које описују и да нађем макар још једну
нову поруку коју раније нисам запазила. Сва дела Иве Андрића
су ми јако блиска, посебно зато што и сама долазим са простора
које он описује у својим делима. Сваки пут када читам роман ”На
Дрини ћуприја” поредим слику Вишеграда и реке Дрине очима Иве
Андрића са мојим личним доживљајима тих предела, с обзиром да
сам рано детињство провела на Дрини, врло близу Вишеграда. Не
могу да не поменем ”Тврђаву” Меше Селимовића и ”Корене” Добрице Ћосића. То су моја три омиљена романа из српске књижевности,
ванвременска, романа чије су поруке и данас актуелне. Такође, волим
да читам и књижевна дела из руске и француске књижевности.
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2. Налазите ли времена да читате?
Не онолико колика бих желела и колико сам навикла. С обзиром да
сам по струци професор српског језика и књижевности, јасно је да
је читање мој начин живота. Увек сам више волела да прочитам неку
добру књигу него на пример да одгледам неки филм. Читајући књигу
замишљам слике градова, предела, изглед ликова, што је одличан
начин да побегнемо из свакодневних проблема у један другачији
свет. Нажалост, поред бројних закона, извештаја, резолуција које
морам да прочитам, све мање времена ми остаје за белетристику.
3. Да ли сте имали хероје/узоре у детињству, имате ли их
сада и које?
Мислим да су у очима сваког детета хероји одрасли људи који могу
све оно што је деци или забрањено или недостижно. Одрастањем и
сазревањем особине и дела која некога чине херојем се мењају. Из
садашње перспективе, мислим да је највећи утицај на моје данашње
усмерење имао мој деда са којим сам провела највише времена у
детињству, а који је јако волео политику и историју. И данас често
цитирам неке његове реченице и помињем његове савете. Пре него
што сам кренула у први разред основне школе, он ме научио ко сам,
шта никада не смем да урадим и шта никада не смем да заборавим.
То што сам тада научила није се ни до данашњег дана променило
тако да је он херој мог детињства.
4. Шта некога чини херојем?
Онај ко се бори за своје идеје чак и онда када га нико не разуме и
када су сви против њега. Херој је свака жена која се у мушком свету
сама изборила за своју позицију. Знам колико је то тешко с обзиром
на бројне обавезе које жене имају у кући и утолико је вредније
поштовања, па и дивљења, ако су то позиције које носе са собом и
најважније одлуке неке земље. Највећи изазов сваког политичара
који успе да дође на високе позиције у својој земљи јесте да се
не отуђи од свог народа и да остане чврсто ногама на земљи. То
успевају само највећи, они који су заслужили да воде један народ. А
то су највећи хероји данашњице.

5. Како изгледа један Ваш дан ван НСРС?
Дан ван НСРС не значи и дан без политике. Тачније, дан без
политике не постоји у мом животу. Дан почињем и завршавам
читањем електронских издања новина, а између су активности на
друштвеним мрежама и комуникација преко електронске поште.
Као председник Одбора за спољне послове и шеф делегације у
ПС Савета Европе често сам у иностранству тако да је овај вид
информисања и комуникације са људима за мене незаменљив. Ту
су и бројни састанци са делегацијама из иностранства које долазе
у Србију као и са амбасадорима. Трудим се да сам увек доступна
и медијима и грађанима, а то значи да не постоје ни викенди ни
празници када могу да искључим телефон и посветим се искључиво
породици. Оно слободно време које ми преостане проводим као
свака мајка једног седмогодишњака - радимо домаће задатке или
идемо у шетње и играонице.
6. Шта се мења кад неко постане народни посланиик?
Шта се мења зависи и од карактера одређене индивидуе. Мислим
да у држави не постоји транспарентнија институција од Народне
скупштине, а то доводи до тога да се понекад осећате као да
живите под рефлекторима. Дакле, нема опуштања ни када седите
са другарицом и пијете кафу у неком ресторану у граду! Иако по
природи одговорна, постала сам још одговорнија. Мислим да
грађани имају доста предрасуда према народним посланицима,
од посла који радимо, начина на који живимо до зарада које
примамо. Моји пријатељи и комшије ми кажу како никада не би
рекли да сам ја народни посланик пошто сам ”сасвим нормална
и обична особа”. Не могу никако да разумем колико необични
треба да буду посланици како би се уклопили у слику која је
унапред направљена! Трудим се да својим примером променим
те негативне предрасуде које, нажалост, још увек постоје. Такође,
често се прецењују могућности посланика - мисли се да ми имамо
ту моћ да можемо некога да запослимо или да одлучимо о томе ко
ће бити уписан на факултет. Оно што се променило откако сам народни посланик, а за чиме највише жалим је што немам довољно
времена за старе пријатеље и породицу. Такође, смета ми што не
могу ништа да испланирам ни за наредна два дана, а памтим време када сам планирала за много дужи временски период, што је у
складу са мојом природом.
7. Имате ли неки мото / девизу које се држите?
Ко зна зашто је то добро! То је моја животна филозофија која ми
је ко зна колико пута помогла да превазиђем животне проблеме и
потешкоће којих је у мом животу било заиста пуно. Памтим неке
лоше догађаје у прошлости када сам била страшно несрећна и питала се зашто се то мени дешава, а онда ми је време показало да је
то било јако добро за мене, само ја то у том тренутку нисам знала.
То је уједно и оптимистичан приступ животу који настојим увек да
одржим.
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