
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

НАРОДНА СКУПШТИНА 

ДЕВЕТА ПОСЕБНА СЕДНИЦА        

Други дан рада 

29. јун 2017. године 

 

 

 

 (Седница је почела у 10.05 часова. Председава Владимир 

Маринковић, потпредседник  Народне скупштине.) 

 

 

* 

*                * 

 

 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ: Поштоване даме и господо народни 

посланици, настављамо рад Девете посебне седнице Народне скупштине 

Републике Србије  у Једанаестом сазиву. 

 На основу службене евиденције о присутности народних посланика 

констатујем да седници присуствује 110 народних посланика. 

 Ради утврђивања броја народних посланика присутних у сали, 

молим народне посланике да убаце своје идентификационе картице у 

посланичке јединице електронског система за гласање. 

 Констатујем да је применом електронског система за гласање 

утврђено да је у сали присутно 114 народних посланика, односно да су 

присутна најмање 84 народна посланика и да постоје услови за рад Народне 

скупштине. 

 У складу са Пословником, само уторком и четвртком, након 

отварања седнице и утврђивања броја народних посланика који присуствују 

седници а пре преласка на даљу расправу, у складу са чланом 287. став 2. 

Пословника, данас имамо на дневном реду тражење обавештења и 

објашњења на основу члана 287. Пословника Народне скупштине. 

 Да ли неко од председника, односно овлашћених представника 

посланичких група жели да затражи обавештење или објашњење, у складу 

са чланом 287. Пословника? 

 Реч има народна посланица Александра Јерков.  

 Изволите. 

 АЛЕКСАНДРА ЈЕРКОВ: Захваљујем, потпредседниче. 



 Уважене колегинице и колеге, имам неколико питања која се односе 

на исту тему, део је упућен будућој премијерки Ани Брнабић а део бившем 

премијеру Александру Вучићу.  

 Наиме, у медијима се пре неколико дана појавило саопштење које је 

издао Интернационални универзитет у Новом Пазару, то је универзитет у 

раније формалном а сада фактичком власништву нашег колеге Муамера 

Зукорлића, бившег муфтије, бившег председника, оснивача и власника овог 

универзитета, а сада власника у сенци овог универзитета. Универзитет који 

не може да се акредитује већ више од десет година, зато што га све 

институције које су у овој земљи надлежне за акредитацију одбијају зато 

што не испуњава чак ни основне услове да би акредитовао било који од 

својих програма. Дакле, тај универзитет је пре неколико дана послао 

саопштење које су многи медији објавили, у којем се каже да је Влада 

Србије усвојила закључак којим се потврђује валидност диплома тог 

универзитета на свим нивоима – основним, мастер и докторским студијама.  

 Дакле, универзитет који десет година не може да се акредитује – 

неће да га акредитује ни Комисија за акредитацију и контролу квалитета 

која је за то надлежна, неће да га акредитује ни Национални савет за високо 

образовање који је другостепени орган у поступку акредитације 

универзитета – одједном, закључком Владе, добија акредитацију и његове 

дипломе, како они кажу, од оснивања па убудуће бивају признате, иако не 

испуњавају ниједан од основних услова да се акредитују, а све то потписује 

председник Владе Александар Вучић. 

 Моје питање Александру Вучићу је – како је могуће да он себи да за 

право да замени све институције које одлучују о акредитацији у овој земљи, 

да призна наставне програме универзитету за који све надлежне 

институције сматрају да не испуњава ниједан услов да ти наставни 

програми буду признати и да сам, супротно мишљењу свих институција 

које су за то надлежне, одлучи да дипломе овог универзитета могу да буду 

валидне и могу да буду признате?  

 Додуше, нешто слично се десило већ једном и ја сам о томе 

говорила. Питала сам већ једном Александра Вучића за то. Слична ствар је 

урађена и 22. новембра 2015. године, када је Александар Вучић потписао 

закључак да се до окончања поступка акредитације дипломе које тај 

универзитет издаје сматрају валидним. Нисам добила никакав одговор како 

је то могло да се деси. Сада су они отишли чак и корак даље. Дакле, тада су 

рекли до окончања акредитације. Акредитација је окончана, тај универзитет 

није успео да акредитује ниједан свој програм и Влада Републике Србије 

одједном дипломе тог универзитета проглашава валидним, супротно 

мишљењу свих институција у овој земљи које се баве оваквим стварима.  



 Александру Вучићу постављам питање – да ли је заиста Влада 

донела овакав закључак? Уколико јесте, како је могуће да је дошла до такве 

одлуке, на основу којих параметара и са ким је разговарала? Да ли је 

консултовала ове институције, да ли их је питала због чега сматрају да тај 

универзитет не испуњава ниједан услов да буде акредитован па га одједном 

Александар Вучић својим декретом акредитује? 

 Питање за нову мандатарку, за нашу будућу премијерку којој су 

јуче овде била пуна уста и знања, и како треба да живимо у друштву у којем 

се улаже у образовање, у којем се знање цени – шта мисли о томе што је 

тада седела а сутра ће водити Владу која се на овакав начин понаша према 

образовању у Србији, која се на овакав начин односи према свима онима 

који вредно уче и раде, која се на овакав начин односи према институцијама 

које у Републици Србији воде рачуна о квалитету факултета и о образовању 

наших будућих генерација? 

 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ: Хвала, колегинице Јерков. 

 Реч има Мариника Тепић.  

 Изволите. 

 МАРИНИКА ТЕПИЋ: Захваљујем, председавајући. 

 Моје питање је упућено Министарству одбране. Наиме, по ком 

законском основу и ко је доставио податке, наводно из Војног одсека Ниш, 

Александру Мартиновићу, које је јуче током расправе о избору Владе овде 

лажно представљао, а ради се о личним подацима Зорана Живковића? 

 Занима ме и тражим одговор од Министарства одбране – да ли је то 

учињено по закону? Ако је учињено по закону, онда очекујем да ми се 

доставе исти подаци о Александру Вулину и војном одсеку који је био за 

њега задужен. А ако Министарство одбране и његове организационе 

јединице нису по закону доставили ове податке народном посланику 

Александру Мартиновићу, шефу посланичке групе СНС, да би их 

злоупотребио у расправи о Влади против Зорана Живковића, онда тражим 

да ми се тачно каже како се то догодило, ко је то учинио и да се хитно 

спроведе поступак против непознатог лица или против лица за које се 

сумња да је починило ово противзаконито, односно кривично дело.  

 Следеће питање упућујем Министарству спољних послова. Занима 

ме да ли постоји икакав поступак, интерни или било какав други, поводом 

страдања два службеника и амбасадора Републике Србије Потежице у 

Либији. С обзиром на то да се громогласно ћути о овом случају а да се ради 

о дипломатама и високим службеницима који су ову земљу представљали у 

иностранству, сматрам да је најмањи дуг ове земље према њима, а такође и 

према народним посланицима, да нам се објасни да ли се било какав 



поступак, истрага или било шта спровело по овом питању. Уколико јесте, 

да ми се ти подаци доставе.  

 Следеће питање упућујем Министарству културе и информисања, 

такође Министарству правде и Министарству унутрашњих послова. Занима 

ме да ли су, као органи државне управе који су ресорно везани за ово што 

ћу изнети, на било који начин реаговали, огласили се, интервенисали, а 

ради се о малтретирању и физичком шиканирању новинара испред Дома 

Народне скупштине Републике Србије у дану полагања председничке 

заклетве Александра Вучића у Дому Народне скупштине Републике Србије. 

  Занима ме, нарочито, да ми Министарство унутрашњих послова 

одговори да ли је, након јасних доказа и фотографија које су објављене у 

медијима и дневној штампи, било шта предузело овим поводом, с обзиром 

на то да та лица која су малтретирала, вукла, давила новинаре, имала 

физички контакт са њима док су новинари радили свој посао, нису били 

редари СНС која је организовала скуп, с обзиром на то да сви добро знамо 

да по закону редари треба да буду јасно и видно обележени, а то ови, рекла 

бих параполицајци, нису били. Полиција, са друге стране, такође није 

реаговала, па јој се можда учинило да неко други обавља њен посао.  

 Дакле, и од Министарства културе и информисања и од 

Министарства правде, што се тиче самог процесуирања, и од Министарства 

унутрашњих послова тражим да ми доставе све податке о њиховом 

оглашавању, реакцијама, иницијативама или било чему сличном о 

физичком малтретирању новинара и спречавању да раде свој посао испред 

Дома Народне скупштине током полагања заклетве Александра Вучића. 

 Последње питање упућујем госпођи Брнабић, у овом тренутку још 

увек министарки у техничкој Влади, министарки државне управе и локалне 

самоуправе а будућој премијерки свакако, с обзиром на то да се јуче 

изузетно залагала и објашњавала да ће инсистирати на максималној 

транспарентности а сама је, одговарајући на питања народних посланика, 

иницирала однос свог брата и његовог пословања са државом Србијом. 

Тражим од госпође Брнабић, у било ком својству – министарке или 

премијерке, да ми достави податке о пословању компаније или фирме 

њеног брата, „Асеко“ беше, од тренутка када је постала министарка у 

Влади, односно августа прошле године, додуше и годину дана раније, дакле 

од августа 2015. године до данас. Хвала. 

 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ: Реч има Миљан Дамјановић.  

 Изволите. 

 МИЉАН ДАМЈАНОВИЋ: Питање упућујемо министру 

пољопривреде. Ових дана, а то траје више од две недеље, води се велика 

борба малинара, произвођача малина, у овом случају и против државе јер је 



држава та која их није заштитила. Ми постављамо питање – шта то 

министарство и шта Влада Републике Србије намерава да уради да заштити 

произвођаче малина?  

 Подсетићу вас да је министар пољопривреде пре само неких десетак 

дана најављивао да ће примити делегацију произвођача малина, односно 

малинаре, и тада им је рекао да не може држава да утиче на тржиште, а пре 

тога је најављивао да ће учинити све да им помогне. Подсетићу и министра 

и јавност да држава и те како може да суделује у овом проблему зато што 

постоје закони Републике Србије, постоји Кривични законик у којем један 

од чланова каже да се закључење рестриктивних споразума може 

санкционисати као кривично дело.  

 Овде је морало, још од првог дана, да реагује и тужилаштво, из 

разлога што је уговор о којем говоримо у овом Кривичном законику, који 

су откупљивачи малина склопили у Ваљеву, био противзаконит и да је та 

цена од 120 динара коју су они самостално одредили заправо 

монополистички подухват одређених тајкуна које штити држава.  

 Јуче је одржан протест малинара у Ариљу. То је једно мало место у 

западној Србији у којем већина становништва живи од те производње. 

Најавили су и велике протесте и блокаде путева уколико им се овај проблем 

не реши у што краћем року. Уколико се заиста не реши, СРС ће стати уз 

произвођаче малина. С друге стране, позивамо да хитно реагује, јер може да 

реагује, Комисија за заштиту конкурентности и Антимонополска комисија 

зато што су данас тема малине, сутра то може да буде пшеница, прекосутра 

било који други, трећи пољопривредни производ, да ли из воћарства или 

неке друге гране потпуно је небитно.  

 Овде се ставља јасно на знање да је држава кренула странпутицом и 

да је из неких, изгледа личних интереса решила да уништи обичног сељака 

који извозом овог производа и те како пуни буџет Републике Србије. То је 

свима познато. Имате и податке колико заправо на годишњем нивоу држава 

Србија приходује од извоза малина. 

 Оно што се није смело дозволити, а за то је опет крива држава, то је 

да су на тај јучерашњи мирни скуп послати батинаши који су покушали да 

га прекину, као и обраћање представника малинара, па су кренули 

монополисти, односно тајкуни у физички обрачун са људима који на 40 

степени вредно раде да зараде динар и помогну својој држави. То не сме да 

се дозволи и мора хитно да реагује – како Министарство, с једне стране, 

тако и тужилаштво, с друге.  

 Подсетићу вас да оно што малинари траже јесте цена која заиста 

одговара тржишту, а то је откупна цена од 1,83 евра по килограму. 

Подсетићу вас да је прошле године, када је била много јефтинија сама 



производња, гориво, нафта и сви остали ресурси, цена била 200–240 динара. 

Сада је покушано да се на један криминалан начин та цена дупло, ни мање 

ни више него дупло, смањи.  

 Позивамо и Министарство али и Владу да хитно реагује, а ми ћемо 

уз наше људе, наше произвођаче стати када им је најтеже. Хвала. 

 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ: Хвала, колега Дамјановићу. 

 Реч има народни посланик Срђан Ного.  

 Изволите. 

 СРЂАН НОГО: Добар дан.  

 Хтео бих да поставим нека питања новој мандатарки Ани Брнабић, 

с обзиром на то да у свом говору нећу имати довољно времена да укажем 

на неке ствари из њеног експозеа, а волео бих да добијем одговоре.  

 Наиме, видели смо у експозеу похвалу мандатарке Ане Брнабић да 

је применом новог Закона о извршењу и обезбеђењу 900.000 извршних 

предмета решено за годину дана. Хтео бих да поставим питање – да ли је 

она уопште свесна последице коју изазива Закон о извршењу и обезбеђењу 

и у колико неповољан положај ставља дужнике тај закон који не гарантује 

никаква права?  

 Смањење броја предмета, тих 900.000 предмета мање, пре свега је 

настало због одредбе у закону где су странке имале одређени временски 

период да се определе да ли ће своја потраживања наплаћивати путем суда 

или преко јавних извршитеља. Многе странке, радници који су у 

поступцима приватизације, када су упропаштаване њихове фирме, остали 

закинути за радни стаж, за плате, за вредност акција, евентуално, предузећа 

у којима су имали акције, као и правно неуке странке нису искористиле ту 

могућност и нису се определиле како ће извршавати своја потраживања, 

тако да је на тај начин смањен број предмета.  

 Са друге стране, овим законом се јавним извршитељима буквално 

даје могућност да преко ноћи постану богатији људи. Нарочито када су 

дужници јавна предузећа. Потребно је само послати један мејл и када 

пошаљете тај мејл, рецимо да је дужник буџет Републике Србије, Народна 

банка изврши блокаду и лако се наплати. Ви добијате унапред и предујам 

трошкова, добијате и награду на основу наплаћених потраживања.  

 Да ли мандатарка Ана Брнабић зна колико људи је истерано и 

избачено из својих домова? Сваког дана по неколико људи буде исељено из 

својих домова, само у Београду, због наплате тих потраживања применом 

Закона о извршењу и обезбеђењу.  

 Када се Двери буду питале, нико неће моћи да остане без 

породичног места становања због било каквих дугова. То није ни нормално, 

нити исплативо за државу. Није нормално са људске стране, није исплативо 



за државу, а ви дозвољавате и толеришете криминал – да се станови продају 

за 30% од реалне вредности, чак и мање, да се за лажне и фиктивне дугове 

људима отимају станови и да се багателно купују, да ли од стране 

комбинација корумпираних судија и извршитеља, да ли банака. То је мрежа 

која упропашћава ове грађане.  

 Јавни извршитељи су велики проблем. Ја сам указивао на само једну 

фактуру коју је јавни извршитељ Ранковић упутила ка Електропривреди, 57 

милиона динара само једна фактура од пре две године према 

Електропривреди Србије. Да ли ви знате колико ти људи зарађују? Стотине 

хиљада евра. Наравно, они дају део за странку, део за оног ко га је поставио 

на место извршитеља. Мислим да је скандал да се ви у свом експозеу 

хвалите Законом о извршењу и обезбеђењу. 

 Друго питање тиче се нечега што је јако занимало посланике ова два 

дана, видим да су и јутрос постављена питања, а тиче се пословања фирме 

вашег брата. Занимљиво је да сте ви Дирекцију за електронско пословање 

угасили... Мандатарка Ана Брнабић је угасила, питам њу, Дирекцију за 

електронско пословање и вероватно ће је превести под кабинет 

председника Владе. Видели смо из експозеа да је то, у ствари, главни фокус 

њеног деловања.  

 Хтео бих да укажем да је заиста нелогично и, у најмању руку, 

неморално да уопште учествује на тендеру фирма брата министарке 

Брнабић, садашње мандатарке, док је она на челу те установе. Желео бих да 

је питам да ли ће то бити пракса, док она буде председник Владе, да њен 

брат учествује на тендерима државе, где она директно одлучује о његовој 

судбини.  

 Како он учествује на тендерима? Он досад, морам да признам, није 

имао намеру да добија послове, него је та фирма Asseco служила да буде 

„зец“, односно да намерно даје вишеструко увећане понуде како би други 

понуђач, који треба да добије посао, посао и добио. Хтео бих само да 

илуструјем једним примером, да чим је ступила на дужност, ево, дан пошто 

је постала министарка... значи, та пракса је постојала очито и пре и ње, 

12.08.2016. године, унапређење портала АПИ за плаћање картицама е-

управе, као софтверске инфраструктуре и електронске управе, посао добија 

S&T Србија за неких седам милиона са ПДВ-ом, а фирма Asseco за тај исти 

посао даје понуду од 37 милиона. Значи, очигледно има улогу „зеца“ и ради 

у договору са другим понуђачем који треба да добије посао. 

 Мандатарка ће схватити, вероватно када буде престајала са својом 

функцијом, што ће бити врло брзо, зашто и како су осмислили ту игру и 

зашто је специфична улога њеног брата, али тад ће за њу већ бити касно. 

 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ: Хвала. 



 Реч има Марко Ђуришић.  

 Изволите. 

 

 МАРКО ЂУРИШИЋ: Хвала, поштовани председавајући. 

 Поставио бих питање вероватно будућем министру енергетике, 

господину Антићу, надам се да му је данас боље, као и будућој 

председници Владе. Мислим да је важно да и она узме учешће у давању 

одговора на посланичко питање. Питање је – да ли ће Електропривреда 

Србије урадити све планиране ремонте у 2017. години?  

 Зашто постављам ово питање? Пред крај свог мандата, бивши 

председник Владе је организовао састанак са руководством 

Електропривреде Србије на тему како избећи да лош рад Електропривреде 

Србије у првих неколико месеци ове године има последице на раст БДП-а, 

да фамозни раст БДП-а, који је изгледа најважнија ствар у Републици 

Србији, не буде 3% зато што Електропривреда Србије у првих неколико 

месеци није испунила планирану производњу електричне енергије. 

 Као решење за ту ситуацију тадашњи председник Владе је наложио, 

наредио руководству Електропривреде Србије да се обуставе сви ремонти 

планирани за 2017. годину, да сва постројења Електропривреде Србије раде 

пуним капацитетом а не онако како је планирано, како би се надоместила 

докраја године количина електричне енергије која није произведена у првој 

половини године. 

 Све ово има многобројне лоше последице. Неке могу да буду 

дугорочне и катастрофалне, могу да кажем. О чему се, наиме, ради? Преко 

лета Електропривреда Србије производи мање електричне енергије, врши 

ремонте највише на постројењима која раде на угаљ, угаљ који се за то 

време копа складишти се и на почетку зимске сезоне складишта угља су 

увек пуна, постројења су ремонтована да могу да раде током зиме. 

 Уколико се одступи од тог плана, доћи ћемо у ситуацију да пред 

зимску сезону неће бити планиране количине угља на стовариштима, а 

питање је да ли ће сва постројења моћи да издрже целу сезону да раде нон-

стоп зато што нису ремонтована. Прибојавам се да, уколико се одустане од 

планираних ремонта и деси оно што је бивши председник Владе наредио 

директору Мићи, како га овде зову представници владајуће већине, да 

можемо да дођемо у ситуацију да током зиме немамо довољне количине 

електричне енергије, да поново увозимо електричну енергију, плаћамо 

велике трошкове, а можда, не дај боже, да дође и до неких рестрикција. 

 Друга, дугорочна, по мени много већа опасност је што морамо 

термоелектране да адаптирамо у складу са Резолуцијом о великим 

пепелиштима, значи количина гасова која излази из наших термоелектрана, 



у складу са том резолуцијом и ЕУ и Европске енергетске заједнице мора да 

се смањи. Уколико то не урадимо до краја 2018. године, ми ћемо обавезама 

које ћемо прихватити бити у обавези да трајно угасимо термоелектране. 

Опасност је да угасимо скоро једну трећину постројења за производњу 

електричне енергије. У том случају Република Србија ће постати потпуно 

енергетски зависна, мораћемо сваке године и лети и зими да увозимо 

електричну енергију по огромној цени. 

 Значи, позивам руководство, пре свега нову председницу Владе, јер 

она није у овоме учествовала, да промени ову штетну одлуку и наложи 

руководству ЕПС-а да заврши све планиране ремонте како би отклонили 

лоше, а бојим се и катастрофалне последице које могу да буду резултат 

договора направљеног у мају ове године. Хвала вам.  

 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ: Хвала вам. 

 Реч има народни посланик Милија Милетић.  

 Изволите. 

 МИЛИЈА МИЛЕТИЋ: Поставио бих неколико питања.  

 Прво питање је везано за Министарство саобраћаја, министарки и 

потпредседнику Зорани Михајловић – да ли ће се у току ове године 

завршити део пута од Сврљига према Старој Планини, јер смо се 

договорили, креће се са радом али битно је да се у току ове године заврши?  

 Питање је и министру без портфеља, господину Кркобабићу – да ли 

ће се и у наредном периоду наставити са радом на задругарству? Да ли ће 

се програм који су доставиле одређене задруге реализовати у току ове 

године, јер смо сведоци да је задругарство једна од најбитнијих тема, што 

се пољопривреде тиче? Видели смо јуче у експозеу наше будуће 

премијерке, госпође Брнабић, да је и задругарство истакнуто као један од 

битних фактора у развоју пољопривреде на територији целе Србије. 

 Исто питање је и Министарству пољопривреде, господину 

Недимовићу – да ли ће се и у наредном периоду наставити рад на издвајању 

средстава, али са већим процентом, за неразвијене општине у брдско-

планинским подручјима на југоистоку Србије као што су Сврљиг, Бела 

Паланка, Књажевац, Сокобања, Бабушница, Ражањ и остале општине за 

младе људе, јер смо сведоци да без улагања у младост нема опстанка ни у 

том делу Србије?  

 Питање госпођи Славици Ђукић Дејановић, будући да ће она 

водити тај ресор – да ли ће се и у наредном периоду наставити са улагањем 

у борбу против беле куге? У општини Сврљиг, одакле долазим, у току 

прошлих година издвајали смо по 150.000 динара за сваку брачну заједницу 

у Сврљигу и 150.000 динара за брачне заједнице у селима. Од ове године 

смо суму повећали на 350.000 динара за сеоска подручја, за стварање 



брачне заједнице, и 250.000 динара за сам Сврљиг. Услов је да будући 

брачни другови не буду старији од 47 година и, ако живе у 

пољопривредним газдинствима, имају обавезу да три године плаћају 

социјално и пензионо осигурање преко пољопривредне делатности.  

 Мислим да је то добра ствар и сигуран сам да ће министарство без 

портфеља које води др Ђукић Дејановић то подржати а наравно да ће и 

Влада коју ће предводити наша премијерка, госпођа Ана Брнабић, то да 

подржи зато што је најбитнија ствар за све нас који живимо на југоистоку 

Србије да задржимо младе, јер је проблем велики број старих људи који 

тамо живе.  

 Улагање у старачке домове, исто питање за министарство које је 

надлежно – да ли се могу већа средства издвојити за отварање старачких 

домова у тим општинама као што је општина Сврљиг, јер мислим да је то 

једна од могућности да старим људима обезбедимо сигурну будућност, без 

обзира што наши људи брину о својим родитељима? 

 Мислим да су ова питања добро усмерена новој Влади. Очекујем да 

ћемо у току данашњег дана то и одрадити, с тим што бих поставио још 

једно питање, а то питање је везано за један проблем. Долази летњи период, 

период велике суше, долазе велики пожари. У општини из које долазим 

имамо само неколико ватрогасаца-спасилаца, има их само три. Да ли ће 

надлежна служба МУП-а имати могућности да обезбеди пријем нових 

ватрогасаца који ће радити на заштити од пожара на територијама општина 

Сврљиг, Бела Паланка и других општина које су прилично велике по 

површини али имамо мали број људи који тамо живе? 

 Имам још једно питање везано за развој пољопривреде. Да ли ће се 

у наредном периоду обезбедити услови да Министарство пољопривреде и 

Министарство финансија уђу у поступак промене Закона о повраћају 

утрина и пашњака локалним самоуправама које су дате на коришћење 

месним заједницама? Врло је битно да се тај Закон промени зато што имамо 

близу 400.000 ха земље која сада није стављена у функцију, а у општини 

одакле ја долазим имамо преко 5.000 ха земљишта на коме не може ништа 

ни да се ради зато што је ту сада предвиђено … 

 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ: Хвала, колега Милетићу. 

 Реч има народни посланик Саша Радуловић.  

 Изволите. 

 САША РАДУЛОВИЋ: Хвала. 

 Поштовани грађани Републике Србије, даме и господо, прво питање 

иде председнику Републике.  

 Устав Републике Србије у члану 111 каже да председник Републике 

изражава државно јединство Републике Србије. Председник Републике је 



задржао функцију председника СНС. То је радио и Борис Тадић 2008. 

године. Након тога, Томислав Николић је имао довољно слуха за 

поштовање Устава, поднео је оставку на место председника СНС и пренео 

је садашњем председнику Републике. Члан 6. Устава каже да нико не може 

вршити државну или јавну функцију која је у сукобу са његовим другим 

функцијама, пословима или приватним интересима. Устав је овде веома 

јасан и у члану 115 каже да председник не може обављати другу јавну 

функцију или професионалну делатност. 

 Такође, председник Републике, када је давао мандат мандатарки, 

казао је да ће се мандатарка бавити економским питањима и питањима 

дигитализације, а да ће политичке теме обрађивати први потпредседник 

Владе Ивица Дачић. Члан 125. Устава каже у ставу 2. да председник Владе 

води и усмерава рад Владе, стара се о уједначеном политичком деловању 

Владе, усклађује рад чланова Владе и представља Владу. На основу ког 

члана Устава је председник Републике измислио функцију два премијера, 

економског и политичког?  

 Од јуна, када је направљен овај сазив Скупштине, прошло је више 

од годину дана. Председнику Владе, садашњем председнику Републике, 

посланичка група Доста је било 22 пута је постављала питања са ове 

скупштинске говорнице. Да би грађани разумели, када посланик постави 

питање неком републичком функционеру, као што ја то чиним данас, 

стручна служба састави допис и тај допис оде државном функционеру који 

је дужан, у складу са чланом 287 Пословника, да да тражено објашњење 

или образложење у писаном облику у року од 15 дана. Председник Владе то 

ниједном није учинио. 

 Сложићемо се сви да је поштовање правила и закона јако важно. 

Када грађани виде да највиши државни функционери не поштују правила, 

питају се како онда закони и једнака правила и једнаки услови могу да важе 

за њих. 

 Исто питање иде и председници Скупштине, којој су посланици 

Доста је било до сада поставили 14 пута различита питања са ове говорнице 

и ни један једини пут председница Скупштине на њих није одговорила. 

Рецимо, једно од питања је – када ће бити донет годишњи програм рада 

Народне скупштине како то прописује члан 28. став 1. Пословника? Значи, 

председница Скупштине по хитном поступку заказује седнице, колегијуми 

се не одржавају, никакав план рада немамо него се све дешава од данас до 

сутра, тако да је Србија практично у једном континуираном хитном 

поступку који спроводи председница Скупштине.  

 Због чега председница Скупштине не одговара на питања 

посланика? Претходни пут када сам поставио ово питање, кршећи члан 287 



Пословника, што можете да видите и из стенограма, председница 

Скупштине се тобоже чудила како не зна за ова питања и наложила је 

тобоже секретару Скупштине да јој хитно достави та питања како би могла 

да на њих одговори. Ево, од тада прође доста времена и поново ни један 

једини одговор нисмо добили. 

 Ово је један од главних разлога зашто предлажемо смену, односно 

гласање о неповерењу и смену, разрешење председнице Народне 

скупштине, па смо ту иницијативу поднели а онда је јавност чула и од саме 

председнице Скупштине да ће заказати ванредну седницу Скупштине на 

којој ће се дискутовати о предлогу за њену смену. Шта би са тим? Рекла је 

најкасније за месец дана. Прошло је много времена, ништа више о томе 

нисмо чули. 

 Начин на који крши правила и начин на који крши Пословник могао 

је лепо да се види јуче, где је посланицима опозиције ускраћивала право на 

реплику. Рецимо, нисам могао да одговорим, имам реплику на оно што је 

мандатарка одговорила, односно није одговорила на моја питања. Нисам 

добио то право него је одмах право дато Маријану Ристичевићу, који је без 

икаквог ограничења наставио да вређа и мене и остале опозиционе народне 

посланике, кршећи Пословник који каже да ово није дозвољено. 

 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ: Хвала. 

 Реч има народни посланик Александар Марковић.  

 Изволите. 

 АЛЕКСАНДАР МАРКОВИЋ: Захваљујем. 

 Председавајући, уважена мандатарко госпођо Брнабић, уважени 

кандидати за чланове Владе, даме и господо народни посланици, Владика 

Николај Велимировић је пре много година рекао: „Не кради државу, јер је 

скупо плаћена“.  

 Зашто моје посланичко питање почињем овим великим речима? 

Дакле, у неколико наврата до сада у овом мандату сам поставио питање 

Министарству унутрашњих послова у вези са злоупотребама и незаконитим 

радњама у градској општини Врачар – бројним злоупотребама, бројним 

незаконитим радњама у тој општини, као и у јавним предузећима и 

установама чији је оснивач градска општина Врачар.  

 Та општина је позната по томе што је у њој вршила власт до прошле 

године, до прошлих избора, ДС, која је, опет, позната само по томе да где 

год су вршили власт иза њих је остала само пустош – опустошен буџет, 

ојађена општина и огромни губици и минуси. Ево, имамо и ту један пример, 

живи доказ седи ту прекопута мене, живи доказ како је могуће да у једној 

општини буде направљен минус од три милијарде динара.  



 Добио сам одговоре од МУП да су припадници тог министарства 

отпочели прикупљање потребних обавештења и информација, и то је оно 

што је добро и то је оно што је у реду. 

 Сада постављам питање Министарству правде, односно Вишем 

јавном тужилаштву у Београду – на основу информације којом располажем 

да је ГО Врачар крајем 2016. године, а на основу врло валидне 

документације, Вишем јавном тужилаштву у Београду поднела кривичну 

пријаву против бившег руководства ГО Врачар, као и Јавног предузећа 

Пословни простор Врачар, имајући у виду огромне ненаплаћене дугове за 

закупе који износе преко 780 милиона динара. Дакле, рекордни износи су у 

питању, као и незаконито располагање имовином Градске општине Врачар. 

Конкретно, реч је о становима којима је општина располагала. 

 Без обзира што ценим да су истражне радње, као и прикупљање 

потребних доказа, валидних доказа, информација итд. врло сложен процес, 

врло компликован посао, питам јавно тужилаштво у Београду – докле се 

стигло са тим поступцима поводом наведене кривичне пријаве? 

 На тај начин ћемо доћи до одговора како је могуће да у фонду 

пословног простора Врачар, од укупног фонда од 49.492 квадрата, након 

неколико година управе ДС-а дођемо до тога да остане 21.000 квадрата 

пословног простора, дакле да се фонд преполови? Како је могуће да за 

5.354 квадратних метара уопште не постоји документација из које може да 

се утврди где су нестали ти квадрати, где је нестао тај простор?  

 То је начин да дођемо до тих одговора. Такође, да дођемо до 

одговора на питање – како је могуће да се направи дуг од 780 милиона 

динара? Понављам, у питању је Градска општина Врачар, централно 

градско језгро, можда и најатрактивнија општина у том смислу за 

пословање пословног простора, и дођемо до тога да имамо ненаплаћених 

780 милиона динара, од тога је преко 500 милиона динара у периоду 

застарелости, дакле новац који не можемо потраживати јер је застарео. 

 То су питања која нас муче, као и питање – шта је са становима? 

Општина Врачар је у свом фонду, док је њом руководила ДС, имала 421 

стан. Када је ДС пала са власти, када је извршена ревизија... И одмах да вам 

кажем, ово нису неки паушални подаци или нечија процена, ово је радила и 

ДРИ и једна екстерна ревизија, као и градска буџетска инспекција. 

Неколико органа је вршило ревизију, и ово је резултат те ревизије. Дакле, 

од 421 стана је данас тај фонд преполовљен, чак и горе од тога. За 160 

станова апсолутно не може да се утврди где су нестали, не постоји 

документација. Како је могуће – некад нешто постоји, сада више нема?  

 Зато кажем, вратићу се на велике речи Владике Николаја 

Велимировића: „Не кради државу, јер је скупо плаћена“. На тај начин ћемо 



послати поруку да онај који прекрши закон, да онај који отме државну 

имовину, мора да сноси одговорност… 

 (Председавајући: Хвала.) 

 Па украо ми је 10 секунди. Молим вас да завршим.  

 Мора да сноси одговорност, и то не само моралну и политичку 

одговорност, већ и кривичну одговорност. Захваљујем. 

 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ:  Пошто се више нико од председника, 

односно овлашћених представника посланичких група не јавља за реч, 

настављамо са радом.  

 Прелазимо на 1. тачку дневног реда – ИЗБОР ВЛАДЕ И 

ПОЛАГАЊЕ ЗАКЛЕТВЕ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ВЛАДЕ. 

 По редоследу народних посланика према пријавама за реч у 

претресу о Предлогу за избор Владе реч има народна посланица Дубравка 

Филиповски.  

 Изволите.  

 ДУБРАВКА ФИЛИПОВСКИ: Госпођо Брнабић, будући чланови 

Владе, после вашег експозеа у расправи јуче и данас у овом високом дому 

заправо постављамо лествицу циљева које у наредном периоду треба да 

остваримо и постигнемо. Заокружујемо целину коју за мене представља 

уговор са грађанима Србије, постигнут на основу легитимитета на 

изборима – ванредним парламентарним прошле године, а потврђеног на 

редовним председничким изборима ове године. 

 Наравно да ништа неће бити лако, без отпора, без оспоравања, што 

сте и лично могли да осетите ових дана. Због тога вам се дивим на 

храбрости, дивим вам се на ризику који преузимате и дивим вам се на жељи 

да мењате Србију – упркос етикетирању, дискриминацији, омаловажавању. 

Ви сте, заправо, ових дана послали неколико важних порука – да сте веома 

храбри, да сте трпељиви и да сте одлучни да наставите започете реформе.  

 Ваш предлог за мандатарку и будућу премијерку за мене, заправо, 

значи афирмацију родне равноправности, изградњу толеранције у овој 

земљи и због тога у наредном периоду од вас очекујем покретање дијалога, 

унутрашњег дијалога који, по мом мишљењу, не постоји у Србији због 

превелике острашћености, а и те како нам је потребан.  

 Ценим што је претходна Влада била веома искрена према грађанима 

Србије, што је преузела веома храбре мере и од ваше посвећености, вас и 

вашег тима у наредном периоду, циљевима о којима говоримо зависи 

будућност земље, зависи одлука сваког младог човека да ли ће одлучити да 

свој живот настави овде у Србији или ван ње, зависи долазак страних 

инвеститора и још много тога, али је заправо за мене кључно питање, које је 

веома важно за сваки ресор и за сваког министра, шта је то што смо данас 



урадили за живот једног грађанина. Уколико ви будете инсистирали на том 

питању, верујем да резултати неће изостати. 

 Пред вама су несумњиво три кључна изазова: стабилност, 

унутрашња, политичка, економска, регионална, не постоји алтернатива за 

реч стабилност, затим континуитет, да не почињемо увек из почетка, и 

дијалог, о којем сам већ говорила. 

 Наравно да ће вас чекати пуно тешких тренутака у регионалној 

сарадњи. Због тога од вас очекујем да на све регионалне изазове, заједно са 

потпредседницом Владе госпођом Михајловић, реагујете инсистирањем на 

реализацији регионалних пројеката, са циљем да нас ауто-пут до Тиране, 

ауто-пут до Сарајева, брзе пруге до Будимпеште спајају и уједињују, а не 

раздвајају као до сада, а ту је, наравно, и Регионална царинска унија, коју 

треба реализовати а коју је председник Вучић већ најавио. 

 Наравно да је позиција Србије на међународном плану данас 

неупоредива са оном од пре неколико година. То је драгуљ који вам је 

остављен и који у наредном периоду треба да сија и који, са економским 

параметрима, представља највеће вредности досадашње Владе. 

 После вашег озбиљног експозеа имала бих за вас и неколико 

препорука на унутрашњем плану. По мени, мора да буде боља 

искоришћеност капацитета људских ресурса. Нагласак треба да буде на 

стручности, на компетентности, на менаџменту. Врло је важно како ћете 

координирати министарства. Веома је важна комуникација међу 

министарствима и, наравно, озбиљни разговори и озбиљне расправе о 

битним темама. 

 За крај имам једно питање за вас везано за одрживи развој. С 

обзиром на то да је на агенди УН ово питање високо на лествици до 2030. 

године, шта ми предузимамо по том питању, ко ће се тиме бавити, која ће 

бити директна задужења Владе? Конкретно, завршићу са чињеницом да 

наше младе генерације морају да буду конкурентне на свим тржиштима 

знања, јер знање је највећи ресурс једног народа. То сте, уосталом, јуче и 

рекли у свом експозеу. 

 Будите уверени да ћете у овом високом дому за све добро што 

покренете имати подршку велике већине грађана Србије и, наравно, нас 

народних посланика који их представљамо. 

 Због тога ћу вас подржати у дану за гласање. Хвала. 

 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ: Хвала. 

 Реч има народни посланик Ненад Чанак. 

 НЕНАД ЧАНАК: Хвала. 

 Ово је већ трећи експозе будућег премијера Србије који слушам у 

условима мање-више непромењене скупштинске већине. Морам да 



приметим да се већ трећи пут у експозеу премијера не спомиње Војводина, 

иако је то једина функционална покрајина у Републици Србији.  

 Морам приметити да, чак и упркос томе што смо чули хвалоспеве о 

вишејезичности и мултикултуралности у Србији, није споменута чињеница 

да је, рецимо, Скупштина Војводине са својих шест службених језика 

најмногојезичнији парламент на територији Европе, осим самог Европског 

парламента 

 Нисмо чули шта ће бити са уџбеницима на језицима националних 

заједница, с обзиром да, иако је било обећања прошле године, то питање 

није решено ни ове године, а по свему судећи ни за следећу школску 

годину неће бити решено. 

 С друге стране, у досадашњем раду мандатарке је локална 

самоуправа запостављана и то кроз Закон о финансирању локалних 

самоуправа, где су локалне самоуправе доведене у позицију да учествују са 

десетак процената у јавним приходима Републике Србије, док је, рецимо, у 

Шведској тај проценат 45%, у Немачкој 38%, у Хрватској око 30%. Другим 

речима, наравно да ће онда локалне самоуправе бити у проблемима и 

дуговима, као што већ јесу.  

 Затварање сеоских школа које је најављено значи даљу 

централизацију која је карактерисала и досадашњи рад Владе, тако да, ако 

мислите да спречите пресељење комплетног становништва Србије у пар 

централа и ако мислите да спречите одлив грађана Србије у друге земље, 

онда морате обезбедити да остану тамо где су рођени; рецимо, то може 

бити и ван Београда.  

 Управо у том смислу би било изузетно важно повести рачуна о томе 

да се пронађе новац, да се школе не затварају само зато што немају 

довољно деце, јер за то смо, у крајњој линији, сви ми одговорни лошом и 

неодговорном популационом политиком.  

 У сваком случају, ако вас неко пита како би се могао пронаћи новац 

за то, то је врло једноставно. Не треба заборавити да НИС плаћа најнижу 

рудну ренту у региону, и то само 3%. Дићи на само 7%, што би и даље било 

беспризорно ниско, решава питање финансирања свих школа, за сву децу у 

овој земљи. Ја не видим где је ту проблем. Као што, наравно, треба 

привести у систем ПДВ-а и невладине организације које имају доста 

нејасне и мутне системе финансирања. Ту на првом месту мислим на 

Српску православну цркву. Плаћање пореза је обавеза свакога ко приходује 

нешто у овој земљи, а приходи Српске православне цркве су по много 

основа, по проценама, врло високи. И не само Српске православне цркве, 

него и других верских заједница.  



 Тако да, ако се само са те две стране приступи овом проблему, 

верујем да би он био брзо и лако решен.  

 Дивно је обновити два важна музеја, као што сте најавили, а да ли 

сте приметили да су оба та музеја, и Народни музеј и Музеј савремене 

уметности, у Београду? Изванредно је обновити седам медицинских 

установа; да ли сте приметили да је од тих седам шест у Београду а једна у 

Земуну? Људи живе и ван Београда. Ово све више личи на некакав тип 

предизборног програма за београдске изборе него на експозе некога ко хоће 

да буде мандатар Владе Републике Србије.  

 Важна је ствар, рекли сте да ћете у следећих 100 дана решити 

питање онемогућавања лаке куповине обрадиве земље у Србији од стране 

странаца. Скрећем вам пажњу да до 1. септембра, када то почиње да важи, 

имате још само 63 дана. Ми смо предали закон који имате на сајту Народне 

скупштине, можете се њиме послужити, тако да немате изговор да нисте 

стигли а да случајно није било времена да се тај и такав закон направи. 

 Наравно, ко ће решити питање полиције и ко ће решити питање 

положаја војске у овој земљи? Знам ко неће решити, али ко ће то решити? 

Ко ће решити стамбена питања војске? Ко ће решити питање чињенице да 

су наши полицајци на границама према ЕУ у подераним униформама, у 

зарђалим контејнерима где се зими греју грањем које скупе око свог 

стражарског места? Сот. То је тачно. То је Сот, идите па погледајте. Ја сам 

био. Погледајте. Можемо отићи заједно, хајде. Немам ја примедбу, али хоћу 

да се то питање покрене, зато што полиција мора имати довољно средстава 

да обавља своју дужност. То исто важи за војску и питање војне имовине 

којом би се могло решити много питања везаних за стамбене проблеме 

војника, за стамбене проблеме старешина итд., итд.  

 Све у свему, ово је само неколико набацаних тема које сам желео да 

вам предочим које показују да експозе који смо чули није направљен тако 

да сагледава у комплету слику Србије и шта ту треба учинити. Ако се 

настави са оваквом централизацијом, то ће по Србију бити изузетно штетно 

и због тога ми не можемо да гласамо за предлог Владе овог мандатара.  

 И још једно мало питање – кога госпођа мандатар мисли ове године 

да пошаље у Сребреницу? Хвала лепо.  

 ПРЕДСЕДНИК: Реч има Ана Брнабић.  

 Изволите. 

 АНА БРНАБИЋ: Хвала вам. 

 У експозеу сам, као и у програму Владе, неколико пута поменула 

Војводину. Доказ за то је неколико важних капиталних пројеката о којима 

сам причала, а и о којима сам писала. Дакле, један од њих је, наравно, 

Клинички центар Војводине, у који се улаже 32,6 милиона евра. Једанаест 



од 14 капиталних система за наводњавање је у Војводини, три у централној 

Србији. О томе сам причала.  

 Бројни инфраструктурни пројекти: Жежељев мост до краја године; 

пет и по километара Ипсилон крак Келебија–Суботица; пруга Стара Пазова 

– Нови Сад дужине 40,4 километра из руског кредита; Београд – Стара 

Пазова 34,5 километара, кинески кредит; Фрушкогорски коридор; 

позориште Суботица; научнотехнолошки парк Нови Сад, покренута је 

изградња у октобру прошле године, завршетак до краја 2018. године, 29.000 

квадратних метара, од чега 10.000 за Факултет техничких наука Нови Сад; 

Радио-телевизија Војводине; „Биосенс“ институт Нови Сад, рекла сам да 

морамо пуно да учимо од њих, јутрос је потписан уговор, министар 

Шарчевић је потписао уговор за изградњу зграде за „Биосенс“ институт 

Нови Сад.  

 Чини ми се управо супротно. Војводини је припало баш пуно 

простора и средстава. Драго ми је, зато што мислим да имамо врло много 

потенцијала ту, али се свакако не бих сложила са тим да Војводини није 

пружена довољна пажња у експозеу.  

 Што се тиче Сребренице, мислим да је важно за грађане Србије да 

опет напоменем да је Влада Србије дала пет милиона евра за разне пројекте 

у Сребреници. Ко ће ићи ове године у Сребреницу биће нешто о чему ћемо 

одлучити.  

 Што се тиче одрживог развоја, у Влади већ постоји и функционише 

тим за смањење сиромаштва и инклузију који се бави одрживим развојем и 

он је у кабинету потпредседнице Владе, министарке Михајловић, и 

прилично је већ урадио. Бави се координацијом свих министарстава и 

Владе да радимо на томе. Хвала пуно. 

 ПРЕДСЕДНИК: Реч има народни посланик Ненад Чанак.  

 НЕНАД ЧАНАК: Морам само да скренем пажњу да се за коридор 

који сте споменули у вашем експозеу тек ради идејно решење. Значи, то је 

питање идејног решења а није питање изградње коридора. То је једно.  

Друго, Нови Сад, који сте споменули, нема градску болницу. Да ли то 

знате? Има Клинички центар Војводине, који је форматиран да услужује 

грађане целе Војводине, али сам град Нови Сад нема уопште болницу.  

 РТВ, коју сте споменули, зграду РТВ-а, како сам схватио према 

писању медија, финансира покрајинска администрација. Сад не видим ко то 

плаћа, да ли Републичка или Покрајинска влада. То су врло битне ствари.  

 Јако ме интересује шта намеравате да урадите по питању јасног 

форматирања односа унутар Србије, односа између Републичке и 

Покрајинске владе и локалних самоуправа, које су, по мом мишљењу, 



изузетно запостављене премалим издвајањима за њихово нормално 

функционисање.  

 

 ПРЕДСЕДНИК: Реч има народни посланик Фатмир Хасани. 

 ФАТМИР ХАСАНИ: Хвала. 

 Уважена председнице Парламента, поштовани министри, 

поштована госпођо Брнабић, даме и господо народни посланици, као 

представник албанске мањине у овом законодавном дому и народни 

посланик Партије за демократско деловање из Прешева, подржали смо 

претходну Владу, њен програм и председника Владе, Александра Вучића, а 

и сада ћемо подржати овај програм нове Владе и Ану Брнабић као 

кандидата за председницу нове Владе, зато што обе владе имају скоро 

заједнички циљ, а то је економски развој, смањење незапослености, 

економска и политичка стабилност, сарадња са суседним земљама и са свим 

земљама Европе, па и земљама осталих континената.  

 Наша намера је да и ми, као мањина, дамо свој мали допринос у 

целовитом програму Владе, а и путу према ЕУ. Ова подршка може да се 

оправдава зато што су обе стране вољне да се побољша клима између нас, а 

и председник Вучић је сагласан да радимо више на овом плану, да ови наши 

захтеви буду већином решени, што је у заједничком интересу.  

 Према досадашњим поступцима види се да радимо узајамно, и као 

посланик парламентарне већине а и Влада својим поступцима практично 

показујемо своју вољу за решавање наших проблема, за које имамо писмене 

захтеве као споразум. Очекујемо од Ане Брнабић да ове договоре које смо 

имали са председником Вучићем реализујемо у оптималним роковима. 

Овакав начин рада и сарадње авансира наш статус и у ове три општине на 

југу где живе Албанци а и шире у Србији. Тежимо да имамо мање проблема 

око испуњавања услова за мањине а и за нека поглавља, као олакшице за 

улазак у ЕУ.  

 Надамо се да ће се нова Влада искрено бавити мањинским правима 

и постизању пуноправног чланства у ЕУ. Кроз тај процес европских 

интеграција треба створити климу у којој ће се мањине осећати безбедно и 

у којој ће моћи да остваре сва права предвиђена европским законодавством. 

Ми, као албанска мањина, каснимо у динамици реализовања и решавања 

наших проблема зато што смо пролазили кроз неке историјске инхибиторе 

и друге поремећене ситуације. Стога ми треба заједнички да убрзамо 

процес који већ стварамо и који ће добити боље резултате.  

 Ценимо приоритете дигитализације и образовања, зато што се види 

да кандидат за премијера Ана Брнабић прати савремене трендове напредног 



света. Сви знамо да су најисплативије инвестиције у образовање. Ове две 

ствари врло високо ценимо и желимо пуно успеха. Хвала. 

 ПРЕДСЕДНИК: Хвала. 

 Реч има народни посланик Јован Јовановић. 

 ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ: Започећу нечим позитивним, а то је да је 

мандатарка стекла диплому на страном универзитету који је, додуше, на 

светској листи испод петстотог места, за разлику од великог броја високих 

функционера који имају сумњиво стечене дипломе, често са универзитета 

још сумњивије репутације.  

 Нажалост, ту се завршава све позитивно што могу рећи о Влади. 

Најблаже речено, експозе почиње реченицом како је стратешки циљ Србије 

приступање ЕУ а мандатарка затим у свом излагању ниједном речју не 

помиње поштовање темељних европских вредности попут владавине права, 

што је предуслов за успех у овом процесу. Парафразирајући чувени говор 

Мартина Лутера Кинга, експозе можемо да назовемо – имам сан о 

дигитализацији. Тако смо присуствовали изношењу превелике вере у то да 

се техничким решењима могу решити суштински проблеми са којима се 

суочава наше друштво. 

 Основно је питање шта квалификује мандатарку да обавља посао 

премијера. Да ли су то можда резултати које је имала као министарка? Ако 

погледамо годишњи извештај о спровођењу реформе јавне управе, 

видећемо да су само два од 13 резултата реализована, као и само 29% 

предвиђених активности. Истовремено, градови и локалне самоуправе у 

Србији дугују око милијарду евра а касне у плаћању доспелих обавеза 

додатних 300 милиона. Ако су ови резултати најава колико ће бити 

успешна као председница Владе, не преостаје нам ништа друго него да се 

дубоко забринемо.  

 Један од највећих проблема са којима се суочава Србија јесте одлив 

мозгова, проблем који је последњих неколико година, нажалост, добио на 

интензитету. Ако судимо према успешности политике задржавања 

квалитетних кадрова у самом министарству државне управе, чини ми се да 

ни по овом питању нема много разлога за оптимизам. На ово се надовезује 

питање колико ће се успешно Влада суочити са проблемом да је Србија при 

светском дну када су у питању иновативност и конкурентност, без којих 

нема будућности и напретка.  

 Уз претходно поменути одлазак најталентованијих, претворићемо 

се, уколико већ нисмо, у земљу јефтине радне снаге. Уместо да јачамо 

ресурсе у области науке и технологије, чему би сигурно допринело 

постојање посебног министарства, Влада ће као сурогат имати министра без 



портфеља за иновације, што показује стваран однос Владе према овом 

питању. 

 На основу претходно реченог, као и на основу тога да су многи 

министри у овој Влади министри опште праксе, због чега смо, између 

осталог, на дну по економском расту у региону, можемо само да закључимо 

да ће ова Влада бити Влада континуитета некомпетентности и неуспеха. 

Због свега тога, Грађанска платформа и Клуб самосталних посланика 

гласаће против ове Владе. Хвала. 

 ПРЕДСЕДНИК: Реч има народни посланик Ђорђе Комленски.  

 ЂОРЂЕ КОМЛЕНСКИ: Даме и господо, другарице и другови, 

уважена госпођо Брнабић, није ни чудо што сте ви главна мета ових дана 

напада НАТО лобиста и НАТО фанатика, јер изгледа да су од вас 

очекивали нешто друго а не да политику Владе дефинишете на оним 

принципима на којима је претходна Влада постојала усаглашена и 

функционисала, а то је основно и најважније питање – питање 

неутралности и суверенитета Републике Србије. 

 Нама из Покрета социјалиста је велико задовољство што сте 

препознали рад и успехе у раду министра Александра Вулина и поверили 

му за нас не мање важно министарство у односу на оно министарство у 

којем је до сада радио. Понављам да је за нас приоритетно оно што сам већ 

напоменуо, а то је питање неутралности, питање суверенитета и питање 

заштите најугроженијих категорија становништва у овом тренутку. То је 

онај део политичке платформе и програма који је определио ПС да 

учествује у свим Владама досада и опредељује га да настави да подржава и 

ову Владу и да учествује активно у њеном раду.  

 То што Александар Вулин неће више бити министар рада, 

запошљавања и социјалне политике не значи да престаје, на било који 

начин, наше интересовање и жеља да помогнемо максимално и 

допринесемо што бољем раду тог министарства. Тако апсолутно 

подржавамо овај ваш предлог да га на том месту „наследи“ и то 

министарство преузме господин Ђорђевић. Верујемо да ће, засигурно, 

наставити тамо где је Александар Вулин стао и надоградити тај систем још 

боље. Ми му стојимо на располагању са свим идејама и снагом коју носимо 

са собом.  

 Оно што желим да кажем, није чудо да је други приоритетни човек 

кога нападају данас НАТО лобисти и НАТО фанатици Александар Вулин, 

јер тиме што сте предложили Александра Вулина за министра одбране ви 

сте јасно ставили до знања да ће Србија наставити искључиво политику 

војне неутралности.  



 Чули смо све и свашта овде од оних који су га својевремено, када је 

постао директор Канцеларије за КиМ, нападали зато што није са КиМ, а 

Канцеларију је водио боље него ико пре њега. Када је постао министар рада 

и социјалне политике, питали су шта ће ту када није социјални радник, а 

учинио је да се донесу најбољи закони из те области, урадио у социјалној 

заштити више за краће време него било ко пре њега.  

 Када је преузео вођење мигрантске кризе, нападали су га да не зна 

ништа о миграцијама, а на крају је цео свет потврдио да је Србија била и 

јесте најуспешнија по управљању мигрантском кризом. А да вас подсетим 

само, Александар Вулин је једини министар рада и социјалне заштите у 

Европи који се бавио мигрантском кризом; све остале земље су решавање 

овог проблема повериле министарствима унутрашњих послова и одбране. 

Само је Србија то питање поверила Министарству за рад и социјалну 

политику на чијем је челу био Александар Вулин, и опет смо у целој 

Европи били најбољи и најефикаснији. 

 Сви они који га данас безразложно нападају, нападају га јер је 

Александар Вулин једноставно одговоран, ефикасан, способан и то је оно 

што они њему не могу да опросте никако. Хвала. 

 ПРЕДСЕДНИК: Хвала. 

 Реч има народни посланик Ненад Константиновић. 

 НЕНАД КОНСТАНТИНОВИЋ: Поштована председнице 

Парламента, даме и господо народни посланици, поштована мандатарко и 

кандидати за чланове Владе, морам да признам да сам очекивао много више 

од будуће премијерке, Ане Брнабић, много више од њеног експозеа, из 

простог разлога што сам видео у њеној биографији да је завршила факултет 

у Америци. Додуше, није наведено који је то факултет. Даље се каже да је 

магистрирала у Енглеској и да је годинама радила за америчку владину 

агенцију.  

 Очекивао сам да Ана Брнабић да један нови дух, један нови концепт 

Владе Републике Србије, да ће истаћи пет стратешки важних ствари и 

важних тачака око којих бисмо могли сви да се договоримо, и власт и 

опозиција, и да можемо заједно да радимо на реализацији тих циљева. 

Ваљда постоје неке ствари око којих можемо да се договоримо, а не да 

искључиво слушамо оптуживање претходне власти за све што је радила и 

да све то што је радила претходна власт не ваља а све оно што ради 

садашња власт ваља. 

 Разочаран сам да је мандатарка прибегла манипулацији подацима 

као што је то радио њен претходник. Мислим да не можемо да направимо 

никакав напредак ако се грађанима сервирају нетачни подаци и то у 

погрешном контексту.  



 Дакле, говорили сте јуче о јавном дугу. Истина је да је 2012. године 

дуг био 15 милијарди евра, да је сада тај дуг за девет милијарди евра већи. 

Дакле, девет милијарди евра је власт Српске напредне странке задужила 

Републику Србију и грађане Републике Србије. Истина је да је учешће тог 

дуга у бруто друштвеном производу 72,9% на крају 2016. године, пројектује 

се да ће бити мање у 2017. години, видећемо то још до краја године, али је 

исто тако истина да је тај дуг био 45,4% 2011. године, да тај дуг расте 

вртоглаво у 2013. години, када је министар финансија био Лазар Крстић, 

кога нисмо довели ми него га је довео Александар Вучић. Наравно, тај дуг у 

2014. години скаче на 70%, па је у 2015. години 74%. Истина је да су на 

наплату дошла и задуживања из 2014, 2015. и 2016. године. Задуживања 

Владе Александра Вучића дошла су на наплату.  

 Није спорно да су камате за задуживање биле веће до 2012. године 

него што су данас. Разлог је стање на међународном тржишту капитала, јер 

еурибор је сада –0,5%, био је 4,5%. Задужујете се исто као што се 

задуживала и претходна Влада, с тим што је то задуживање на 

међународном тржишту сада јефтиније. Али задужили сте се девет 

милијарди у односу на оно време, и то је оно што не ваља и то је оно што 

мора да се промени.  

 Није фер да објашњавате како смо напредовали 44 места на Дуинг 

бизнис листи ако знате да се променила методологија. Напредак постоји, 

али је он дупло мањи. Дакле, данас је 20% већи јавни дуг у бруто 

друштвеном производу него што је био 2011. године. Фер је да кажете да су 

2009. и 2010. година биле године страшне економске кризе у Европи, да је 

2008. године кренула економска криза и у Америци и да је то разлог 

високих каматних стопа за задуживање.  

 Мислим да је требало да унесете нешто ново у Владу. Оно што сте 

увели ново, то је да има два министарства више. Оно што је ново, то је да 

Социјалистичка партија Србије има два министра више, дакле више 

чланова Владе него што је имала, и то потврђује тезу коју сам изнео и 

приликом расправе о Закону о министарствима – да је дошло до политичке 

трговине како би ова Влада добила подршку. Српска напредна странка нема 

већину за ову Владу, зато је морала СПС-у да да још два министарства како 

би добила ту подршку. Мислим да тога не треба да се стидите, они су ваши 

коалициони партнери. 

 Оно што је такође ново то је да Српска напредна странка није међу 

својим члановима, тврди да их има више од 300.000, могла да пронађе 

некога довољно квалитетног да буде премијер Владе Републике Србије него 

је премијер будуће Владе Републике Србије неко ко није члан Српске 



напредне странке и за кога ја мислим да не дели вредности и ону политику 

са којом је СНС наступала на изборима 2016. године.  

 Ви као будућа премијерка и као мандатарка немате, реално, 

политички ауторитет у Влади Републике Србије. И нормално је да га 

немате, јер нисте учествовали на изборима 2016. године. За вас грађани 

нису гласали. Они су гласали за неког другог. Без таквог ауторитета неће 

вам бити лако да спроведете оно што сте у свом експозеу зацртали као 

циљеве. Неће вам бити лако да то спроведете ни са старим људима. Људи 

који се налазе у Влади Републике Србије су људи који су били у претходној 

Влади и нису успели да спроведу оно што је и претходна Влада зацртала.  

 Дакле, ја се слажем са вама да треба улагати у ИТ сектор и 

дигитализацију, али ви то нећете успети да спроведете. 

 ПРЕДСЕДНИК: Хвала, потрошили сте време ваше посланичке 

групе. 

 Реч има народни посланик Горан Ковачевић. 

 ГОРАН КОВАЧЕВИЋ: Даме и господо, поштована премијерко, 

окружење у коме данас живимо, односно почетак 21. века је комплексна 

ствар данас у свету. Мени се чини да га најбоље одсликава Тони Џад у 

својој књизи „Тешка земља“, који у две реченице каже суштину проблема. 

Нерегулисани капитализам сам по себи је непријатељ. Пре или касније он 

се мора суочити, а притиснут сопственом неодговорношћу, са потребом да 

га држава спаси.  

 У таквим условима ми данас бирамо Владу Републике Србије. 

Владу Републике Србије која у свом окружењу треба да промени основне 

ствари. Данас у свету немате лака економска решења. Данас немате решења 

која су уобичајена. Данас је време еволутивних решења, врло често и 

револуционарних. Данас, када бирамо председника Владе Републике 

Србије ми га у ствари бирамо са истим циљем, са истом визијом и мисијом 

– да Србији буде боље. Та визија и мисија у Србији траје већ 100 година. 

Нема ниједног председника Владе, нема ниједног кандидата за министра и 

нема ниједног народног посланика који не гласа за и не верује у тај циљ.  

 Успешан председник Владе не настаје оног тренутка када се бира. 

Успешан председник Владе настаје на основу резултата. Када у Србији 

питате ко је успешан председник Владе, доскора смо се увек сећали Николе 

Пашића. Економски резултати су суштина успешног премијера једне 

успешне Владе. Образовање, култура, здравство, војска, све се то базира на 

економији. Када имате раст и развој економије, имате раст и развој 

друштва. 

 Србија после десетине година, боље рећи после једног века, има ту 

срећу да има кључне макроекономске параметре добре и то је заслуга пре 



свега једног човека, председника Владе Александра Вучића који је имао 

визију, идеју, који је имао мисију да Србија изгледа другачије.  

 Влада Републике Србије, Парламент Србије, били су ту само да га 

прате. Данас када слушамо расправу у Парламенту Србије, врло често од 

опозиције чујемо театрална објашњења. Јер како другачије схватити да 

друштвени бруто производ у Србији са –1,8 расте на 2,8 2016. године, 

кажемо и биће 3% 2017. године? 

 Када имате стопу инфлације око 1,6% на нивоу ЕУ, када вам је 

стопа запослености 46,7% а стопа незапослености 13%, о чему ми данас да 

причамо? То су сувише јаки аргументи и за нас народне посланике и за 

Владу, не данас у расправи него за генерације после нас. Нико данас у 

расправи није говорио о цени валуте која је у претходне три године порасла 

6%. Нико се од опозиционих посланика није сетио пропалих приватизација, 

приватизација, отпуштања.  

 Даме и господо, Александар Вучић, Српска напредна странка, 

Влада коју је он водио, померили су расправу у Скупштини Републике 

Србије о темама код избора мандатара, више нема тих тема.  

 Госпођо премијерка, преузимате Владу Републике Србије са 

суфицитом од 1,2% на нивоу опште државе. Претходни премијер је 

подносио свој експозе када је дефицит био 6,6%. То је уобичајен дефицит, 

2012. године је био 6,8%. Раст извоза је 37,4%, односно инвестиције 10% у 

односу на 2014. годину. Покривеност извоза увозом је 77,4%, а ранијих 

година је био око 40%. 

 Говоре овде о дугу Републике Србије и кажу да је дуг преко 70%. 

Био је. Дуг Републике Србије у односу на друштвени бруто производ је 

66,8%. Невероватан пад у последњим месецима и то нас врло брзо 

приближава 60% Мастрихта када ћемо моћи да имамо 0,9% дефицита, 

сасвим нормално као и европске земље.  

 Када сам данас говорио ове прилично једноставне и тачне 

економске податке, можда то изгледа сувопарно, можда то изгледа 

једноставно, можда то изгледа лако, али то није тако. То је резултат напора 

и рада, резултат тешких одлука. Да кренемо од одлуке о Закону о раду. То 

је, пре свега, ствар поверења који је овај парламент и претходна влада 

имала према Александру Вучићу.  

 Када нас данас хвале и на Западу и на Истоку за економске мере 

које спроводимо, за спољну политику коју водимо, ми у Србији знамо да 

смо тек почели, да смо тек почели да враћамо Србију на место које јој 

припада. Србија је имала тешку, свакакву, па и економску прошлост. Та 

економска прошлост представља проблем у друштвеним односима. Данас у 



Србији наравно да имате сегменте друштва који функционишу јединствено 

у Европи. 

 Госпођо мандатарка, ја мислим да је ваш кључни проблем у 

наредном временском периоду да као млада особа схватите да не постоји 

прошлост, тј. да постоји, ма колико она економска била, она нама данас у 

савременом свету није потребна, ми је морамо мењати. Друштво, држава, 

економија не може више да се води а да се не поштују економска правила, 

принципи и теорија. Српска решења у свим тим областима врло често 

давала су српски лоше резултате.  

 Оно са чиме ћете се ви суочити као мандатар и кључни економски 

проблем јесте кретање цене капитала. Ако имате раст стопе феда, а 

Централна европска банка ће врло брзо то морати да прати, то ће имати 

последице на раст еурибора. Ми данас говоримо о проблему који је изван 

Србије. Значи, имаћемо проблем као и остале европске земље, као и цео 

свет. Да ли ви памтите кад је то тако било? Србија јесте свет и Србија не 

може да се бори против међународне глобалне конкуренције. Србија не 

треба то да ради. Србији је место у тој конкуренцији. Слобода и правда је 

оно што је срасло са Србијом. Без слободе и правде нема ни раста и развоја 

друштва. Mи то треба да пружимо, јер смо врло често у прошлости били у 

ситуацији да нам је то ускраћивано. 

 Да се вратим на почетак, Џад каже – нерегулисано друштво, 

капитализам. Нерегулисано друштво је оно што ви као премијер Србије, 

Скупштина Србије и Влада Србије не треба више да врати у Србију. Тешко 

стечено поверење, не у мере Владе, већ у намере Владе, које је исказано на 

изборима је суштина напретка развоја Србије.  

 Госпођо премијерка, чини ми се да имате довољно храбрости и 

довољно српског ината да преузмете Владу Републике Србије. Ту смо да 

вас подржимо, зато што вам верујемо, верујемо вашем тиму састављеном 

од поштених људи које уважавамо, али пре свега верујемо зато што сте 

предлог председника државе Републике Србије, Александра Вучића. 

 ПРЕДСЕДНИК: Хвала. 

 Реч има народни посланик Славиша Ристић. 

 СЛАВИША РИСТИЋ: Хвала, госпођо председавајућа. 

 Госпођо Брнабић, у овом кратком времену које као посланичка 

група имамо, говорићу само о оном делу вашег програма који се односи на 

Косово и Метохију. Одмах на самом почетку морам рећи једну 

забрињавајућу чињеницу, да о Косову и Метохији има свега седам 

реченица – избројао сам, словима и бројем – а 13 густо куцаних страница о 

дигитализацији. Бојим се да заправо то унапред говори о вашем ставу и 

вашој бризи о Косову и Метохији. 



 Нећу говорити у овом делу о томе у ком се поглављу налази Косово 

и Метохија, о томе је говорено, а налази се у поглављу повезивања Србије 

са Европом и светом и сарадње са регионом. Дакле, у првој реченици ви 

позивате, када је у питању Косово и Метохија, на историјски компромис. 

Мене занима о ком историјском компромису мислите када говорите о 

Косову и Метохији. То говорите ви, а о томе говори и Александар Вучић. 

Морам да вас подсетим, када је у питању територијална целовитост земље, 

ту не може бити компромиса. Није спорно мирно решавање проблема, али 

компромиса око територије нема. 

 Дакле, у задњој реченици такође кажете да ћете наставити 

континуитет претходне Владе и да ћете се у највећој мери ослањати на 

председника Републике Александра Вучића и на његову досадашњу 

политику. У име Срба са Косова и Метохије ја вас заиста молим – немојте 

то чинити, јер је Александар Вучић потписао Бриселски споразум  и предао 

суверенитет земље сепаратистичким властима у Приштини. О последицама 

Бриселског споразума заиста немам времена да сада говорим докраја, али 

признаћете, ми који живимо на КиМ имамо право да имамо тај утисак 

издаје, утисак да смо издани од стране државе и од стране ове власти.  

 Јуче је господин Бошко Обрадовић рекао да су потписници 

Бриселског споразума Александар Вучић и Ивица Дачић издајници. Ја не 

могу да се сложим унапред са том његовом тврдњом, не зато што ћу овде 

бити кажњен од стране председника Скупштине, то је најмање важно, већ 

што око тога има различитих мишљења и у самим Дверима. Рецимо, проф. 

др Коста Чавошки, који је председник политичког савета те странке, тврди 

да они нису издајници, да издајник може бити војник који напусти фронт, 

већ да су они, по његовим речима... „Потписници Бриселског споразума су 

велеиздајници“, каже проф. др Коста Чавошки. Хвала. 

 ПРЕДСЕДНИК: Реч има Ана Брнабић. 

 АНА БРНАБИЋ: Хвала. 

 Прво да за грађане Србије кажем да ми је невероватно да 

разговарам са људима, као кандидат за председника Владе Србије, тако што 

неко овде дође, исприча шта има, каже гомилу нетачних и 

полуинформација, устане и изађе, а онда ја као кандидат за председника 

Владе треба на то да одговарам. Али одговараћу грађанима Србије, зато 

што је, на крају крајева, то и најважније.  

 Да кренем прво од оног што ми је најлакше, од резултата 

Министарства за државну управу и локалну самоуправу које сам водила у 

последњих десет месеци. Кренућемо од рационализације државне управе. 

Није тежак посао био рационализација државне управе. Тражио га је пре 15 

година ММФ, да бисмо пробали да стабилизујемо финансије. Преговарао се 



тај аранжман са ММФ-ом тада шест месеци. Почео, и онда је ММФ отишао 

из Србије после 25 дана зато што ништа није урађено у првих 25 дана. Није 

тежак посао. Пробан је пет пута, па је сада успео.  

 У рационализацији државне управе, где је завршена прва фаза а 

друга фаза је реорганизација, државна управа је, као што сам и рекла, 

смањена за 39.000 људи, заједно са јавним предузећима за више од 80.000 

људи. То су укупне уштеде за буџет, дакле уштеде које плаћају грађани 

Републике Србије кроз своје порезе, од око 180 милиона евра. То је 

завршено, та прва фаза у мом мандату.  

 Ушли смо у другу фазу реформе државне управе. То је 

реорганизација државне управе и, најважније, мрежних система – просвете, 

здравства и социјалне заштите. Заједно са ресорним министарствима 

Министарство за државну управу и локалну самоуправу је завршило 

акционе планове и визионе документе за два мрежна система, за просвету и 

за социјалну заштиту, а за здравство се у овом тренутку завршава. 

 Пуна имплементација Закона о општем управном поступку, пар 

екселанс закон који је донела претходна Влада у мандату министарке пре 

мене, фантастичан закон, закон који потпуно мења, коначно, однос државе 

према својим грађанима и каже – држава постаје сервис грађана, грађани 

више нису курири за државу. Требало је да дође 2015. година да кажемо – 

доста је било да грађани буду курири за државу. Није тешко, само нико није 

урадио.  

 Пуна имплементација Закона о општем управном поступку значи да 

сте морали да повежете неке базе података да би државни службеници и 

људи на шалтеру могли аутоматски да повуку те податке. Али то никако 

нисте могли да урадите без једне,  најважније ствари – матичних књига у 

електронском облику. Док год имате матичне књиге, оне огромне књиге, 

овако, родите се, венчате се, матичне књиге преминулих, па упишете и док 

год је то у књигама ви ништа не можете да урадите за грађане да они више 

не буду курири државе.  

 После седам година, у мом мандату министра, тај посао је коначно 

завршен. Зато смо од 1. јуна могли да пустимо пуну имплементацију Закона 

о општем управном поступку, тако што смо повезали шест најважнијих 

база података – матичне књиге, Пореску управу, Министарство 

унутрашњих послова, ПИО фонд, Централни регистар обавезног социјалног 

осигурања и Националну службу запошљавања. Сада, као што сте видели у 

последњих десетак дана, грађани могу да дођу, закажу венчање само са 

својом личном картом и одмах све заврше на том месту, исто као што могу 

да дођу у полицију и пријаве бебу за пасош само са својом личном картом и 



не треба им ништа више друго. То је завршено у последњих десет месеци. 

Није пуно, али, ето, завршено је.  

 Пустили смо и пројекат „Бебо, добро дошла на свет“, „e-beba“... 

смешан је вероватно, осим родитељима којима се сада рађају деца, који 

више не морају да узму три дана слободно са посла и да иду на пет 

различитих шалтера, него лепо у породилишту пријаве своју бебу потпуно 

бесплатно за 15 минута, то уради неко у породилишту за њих и онда на 

кућну адресу добију извод из матичне књиге рођених и здравствену 

картицу. Исто није пуно и доста је смешно, осим када не причате 

популистички колико је важно да се рађају деца, али не можете да 

обезбедите да када се деца рађају родитељи не узму три дана слободно са 

посла да ту децу пријаве.  

 Инспекцијски надзор. Знате, у Министарству за државну управу и 

локалну самоуправу је од 2015. године координација свих инспекцијских 

служби. Захваљујући координацији свих инспекцијских служби и 

захваљујући томе што је коначно, а причала сам и јуче о томе, увођење реда 

и здравог разума у државну управу, које не знам како се нико није сетио 

пре 2015. године, сада имамо инспекције које су надлежне и над 

нерегистрованим привредним субјектима. Захваљујући томе, укупан број 

новорегистрованих предузетника је порастао за 17% у 2016. години и, што 

је још важније, регистровано је смањење броја одјављених предузетника за 

10%, што значи, у ствари, да предузетници у Србији више не виде ту 

мотивацију да се не региструју, прелазе у сиву зону, зато што инспекције 

важе и за нерегистроване субјекте и тиме људима омогућавамо фер 

конкуренцију на тржишту. 

 Националне мањине. Неке претходне владе су посебно биле јаке на 

људским и мањинским правима, националним мањинама, па су онда у 

претходне три године одржане четири седнице Републичког савета за 

националне мањине и никад није био бољи однос са националним 

мањинама. Имамо и Акциони план за националне мањине, за који су нас у 

новембру позвали у Стразбур од стране Европског парламента да 

представимо Србију као најбољу праксу у Европи за националне мањине. 

Пре тога тај Републички савет за националне мањине састао се само једном, 

у октобру 2009. године, и то је било у Министарству за државну управу и 

локалну самоуправу.  

 Заједно са колегама из Владе Србије, пре свега Министарства за 

унутрашње послове и Министарства грађевине, направили смо два 

координациона тела да коначно почнемо да радимо на регистрима – 

регистар становништва и регистру адресних података. То је започето.  



 Све у свему, нисам радила пуно, али урадила сам нешто за десет 

месеци и сигурна сам, видим по осталим резултатима које смо наследили, 

да је тај рад у прошлости био много већи и имао много више резултата, 

тако да хвала вам на томе свима који су такве резултате оставили. Ти 

резултати су, ако причамо о јавном дугу, такви да смо само за камате дали 

пара толико да смо могли да изградимо 150 километара ауто-пута сваке 

године. Значи, за две године на те камате могли смо да изградимо 300 

километара ауто-пута да нисмо имали такве камате, тако уговорене.  

 (Ненад Константиновић: Реплика.) 

 ПРЕДСЕДНИК: Не треба викати, довољно сам чула.  

 Није завршила мандатарка. 

 АНА БРНАБИЋ: Ако могу, молим вас, само да кажем нешто што је 

важно за грађане Србије, ваљда. Дефицит опште државе у 2016. години, 

када причамо о неиспуњеним обећањима, смањен је за више од 200 

милијарди динара у односу на дефицит који је држава имала у 2014. години. 

Србија је у 2016. години остварила примарни суфицит, што значи да сте, 

када вратите све те камате, када то отпишете, остварили суфицит од 75 

милијарди динара. Јавни дуг је у односу на крај 2014. године смањен за 

3,3% БДП-а и у априлу 2017. године он је износио 67,7% БДП-а. 

 Сада да објасним грађанима, да не причамо о процентима, ево, на 

најпластичнији начин, како то изгледа са јавним дугом и каква је ситуација 

остављена и зашто је он растао. Дакле, то је као да имате неког ко не ради 

ништа. Ана Брнабић је седела 2008, 2009, 2010, 2011. године, није радила 

ништа, али морала је да плаћа за комуналије, за храну, за све остало што 

мора да се плаћа, имате неке трошкове. Онда, пошто не радите, немате 

плату, не производите, ви онда позајмљујете да бисте те трошкове платили, 

и позајмљујете по каматној стопи од 7,5%. Онда Ана Брнабић у једном 

тренутку остави нпр. Јадранки Јоксимовић те дугове и Јадранка Јоксимовић 

плаћа ту камату. Запосли се сада Јадранка и каже – добро, сада имам посао, 

имам ове дугове које морам да враћам по камати од 7,5%, хајде ја, пошто 

сада имам посао, нешто производим, радим, да позајмим додатно, да 

вратим зеленашке камате, а позајмим, нормално, код банке и нпр. позајмим 

за 2%, вратим ово од 7%, радим и враћам. Практично зато је, за грађане, 

растао тај дуг, али тај дуг ви сада можете да враћате и зато се он смањује.  

 Први пут у 2016. години због тога ми имамо тракторију дуга која 

почиње да пада. Дакле, имате посао, додатно сте позајмили да вратите ове 

позајмице од 7,5% да не бисте више плаћали само за камате у вредности од 

150 километара ауто-путева годишње и сада имате полако здраву државу. 

 Што се тиче локалних самоуправа и дугова, да се не враћамо на то, 

толико пута сам о томе причала у Скупштини. Чини ми се да имате ту у 



комшилуку људе који би могли најбоље да објасне проблематику дуговања 

локалних самоуправа. Смедеревска Паланка. Мала Смедеревска Паланка 

успела је да се задужи за три пута годишњи буџет, па се ви сад са тим 

сналазите. Дефицит остављен Београду 20%. Прокупље је имало четири 

пута више запослених од оптимума, па сад ви то смањујте.  

 Дакле, у сваком случају, верујем да су неки људи овде много већи 

експерти за прављење и објашњавање како су се правили дугови локалне 

самоуправе него што сам ја.  

 Што се тиче још једне фантастичне ствари, Дуинг бизнис листа 

Светске банке... Фасцинантна ствар за мене. Ево, за мене је то фасцинантна 

ствар. Била су два Национална савета Владе Републике Србије за 

конкурентност. Један 2003. године па ништа није урадио, па један 2008. 

године па ништа није урадио. Рекла сам – веб-сајт, пет радних група, велике 

конститутивне седнице у Палати Србија. И Србија само пада и пада и пада 

на Дуинг бизнис листи Светске банке. Сложићемо се, доста објективан 

критеријум Светске банке. И онда Влада Републике Србије направи једну 

заједничку радну групу, ништа помпезно, ништа велико, води је 

потпредседница Владе Зорана Михајловић, ту су сви министри, дају све од 

себе, и за две године, опс, 44 места смо се подигли на тој Дуинг бизнис 

листи Светске банке. И сада само рангирани боље него икада раније.  

 Променила се методологија, не у нашу корист. Да је остала, били 

бисмо у првих 25 земаља света данас. Тако да немојте да причамо о 

стварима, молим вас... Пуно ствари је сива зона, нису све црне и беле, али 

ове ствари – јавни дуг, дефицит, инфлација, незапосленост која је пала на 

13%, запосленост младих која је у 2016. години пала 11%, па је и даље 

25,8%, што је катастрофално, Дуинг бизнис листа Светске банке, молим 

вас, те ствари су или црне или беле, а сада су беле. Хвала. 

 ПРЕДСЕДНИК: Повреда Пословника, Звонимир Стевић.  

 Изволите. 

 ЗВОНИМИР СТЕВИЋ: Поштована председнице, поштована 

мандатарко, кандидати за министре, даме и господо народни посланици, 

рекламирам повреду Пословника члан 107. Нарушено је достојанство 

Скупштине. 

 О чему се ради? Веома интересантно, и оно што је занимљиво да се 

у начелној расправи о закону и Влади и у расправи у појединостима, као и 

на основу експозеа мандатарке, на крајње једноставан, субјективан, 

пристрастан начин показује некаква брига о КиМ, и то од оних који су 

статистичка грешка на КиМ, и то од оних… 

 ПРЕДСЕДНИК: Посланиче, повреда Пословника.  Не можете 

да реплицирате. Може повреда Пословника само.  



 ЗВОНИМИР СТЕВИЋ: Па, ако сте пратили претходног говорника, 

он је рекао и дао себи за право да говори у име народа са КиМ, а нема га, 

статистичка грешка, и у бирачком телу на КиМ он не постоји. Ако сте 

пратили, направио је повреду зато што наводно не говори о некаквој издаји 

и хтео је да се огради од јучерашње изјаве око КиМ, а да ли треба да 

говоримо о издаји од 2000. године и пуштању 1.300 терориста са простора 

КиМ, да ли да говоримо о потписаном Споразуму ЦЕФТА, да ли да 

говоримо о погрому који се десио 2004. године, где је тадашња Влада и 

тадашње руководство, којем је говорник припадао, издало само наводно 

саопштење о некаквој брзи о КиМ... 

 Још нешто, ја изузетно ценим и уважавам људе из Зубиног Потока, 

али није Зубин Поток… 

 ПРЕДСЕДНИК: Време. Хвала вам. 

 Сматрам да нисам повредила Пословник, није да није било воље да 

реагујем, него је… 

 (Славиша Ристић: Реплика.) 

 Нема реплике. Какве везе има што сте ви поменути? Он је цитирао, 

као што сте ви Косту Чавошког цитирали. То је била повреда Пословника.  

 Сматрам да нисам повредила Пословник, зато што је претходни 

говорник изрекао увреде на такав начин да је цитирао Косту Чавошког. 

Кога не могу да казним, врло радо бих га казнила.  

 Основе за реплику нема јер министарка из члана 104. није 

искористила ниједан основ.  

 (Мариника Тепић: Пословник.) 

 Не може Пословник да се користи уместо реплике.  

 У реду, реч има Мариника Тепић.  

 Изволите. 

 МАРИНИКА ТЕПИЋ: Захваљујем, председнице.  

 Јуче сам на сличан начин рекламирала, односно са истом намером, 

члан 107, за који сматрам да сте га повредили док је говорила мандатарка 

Брнабић и сматрам да сте дужни да је обавестите о неколико ствари. 

Најпре, да не може да нарушава достојанство Народне скупштине тиме што 

износи полутачне податке или на тај начин да ствара забуну у јавности, што 

се иначе зове манипулација подацима.  

 Само ћу поменути на шта конкретно мислим. Када је говорила о 

заседању Националног савета за националне мањине, помињала је да је до 

сада просек био у пет година четири састанка, до 2009. године само једном. 

Она је морала да каже да је Закон о националним саветима усвојен 2007. 

године, да се конституисао тек касније и да није постојало законских 

основа да се састане одједном. 



 ПРЕДСЕДНИК: То је реплика.  

 МАРИНИКА ТЕПИЋ: Завршила сам. 

 ПРЕДСЕДНИК: Претпостављам. То је била реплика, није повреда 

Пословника. Са јасном намером сте реплицирати и одузимам вашој групи 

минут и колико сте говорили, зато што је ово било реплицирање. 

 Реч има Марија Јањушевић. 

 

 МАРИЈА ЈАЊУШЕВИЋ: Поштована председавајућа, указујем на 

повреду Пословника, члан 106. став 3 – за време говора народних 

посланика или других учесника у претресу није дозвољено добацивање, 

односно ометање говорника нити на други начин као и сваки други 

поступак који угрожава слободу говора.  

 Мислим да већ неколико дана овде имамо пример да се угрожава 

слобода говора и да се она карактерише као говор мржње. Замолила бих све 

колеге народне посланике да једни друге поштујемо, а нарочито да се 

поштује неко ко живи на Косову и Метохији у садашње време. Нажалост, 

управо због потписивања Бриселског споразума Срби… 

 ПРЕДСЕДНИК: Ви исто реплицирате, поштована посланице. 

Повреда мора да буде непосредно учињена. Не разумем кад је то учињено, 

уопште. Заиста не разумем. Посланик има права да говори о повреди 

Пословника, јавио се ... није реплицирао, није рекао о вашој породици него 

о томе колико сте гласова освојили на Косову и Метохији. Немојте да 

износите нетачне податке овде, породицу вам није нико споменуо. Ако је 

ваша породица та која је гласала за вас, онда је то то, али ја то не знам. 

Заиста, не знам. 

  Реч има Ненад Константиновић.  

 НЕНАД КОНСТАНТИНОВИЋ: Председнице, ви сте вашим 

вођењем седнице прекршили члан 104. Пословника. Морали сте да ми дате 

право на реплику, зато што је мандатарка одговарајући мени погрешно 

протумачила оно што сам ја говорио па вас питам да ли ћете ми дати 

могућност да одговорим, односно да реплицирам мандатарки. Мислим да 

ни она не би имала ништа против 

 ПРЕДСЕДНИК: Хвала, посланиче. 

 Када мандатарка буде председавајући, врло радо ћу саслушати њено 

мишљење. Она се није бунила, а вама сам јасно ставила до знања да 

реплике нема, јер вас је мандатарка… Прочитајте члан 104, ви сте барем 

правник па знате да се чланови, сви, читају од почетка до краја. Не тумачи 

се једна, две, три речи. 

 НЕНАД КОНСТАНТИНОВИЋ: „Ако говорник…“ (Искључен 

микрофон.) 



 ПРЕДСЕДНИК: Не чујем вас више. Нисте имали право на реплику, 

а да вас казним нећу. 

 Народни посланик Жарко Мићин има реч.  

 Изволите. 

 ЖАРКО МИЋИН: Захваљујем се, председнице. 

 Поштована председнице, госпођо Брнабић, даме и господо 

министри, даме и господо народни посланици, експозе који нам је госпођа 

Брнабић јуче представила је један свеобухватан и добро конципиран 

програм Владе који представља наставак политике реформи, напретка и 

развоја који је започела Влада на челу са Александром Вучићем. 

 Сматрам значајним то што је на првој страни, као један од 

стратешких циљева нове Владе, истакнуто приступање Србије ЕУ, чиме ће 

се фактички наставити активна политика европских интеграција 

захваљујући којој смо до сада отворили 10 поглавља. 

 У експозеу је озбиљна пажња посвећена привреди и јавним 

финансијама, који су свакако кичма развоја једне земље и мислим да су 

постављени циљеви у овом експозеу – да дефицит опште државе буде 

испод 1% и да ниво јавног дуга буде испод 60%, реални, и то, пре свега, 

захваљујући доброј фискалној политици претходне Владе, због које је буџет 

Србије данас  у плусу за 20 милијарди динара. 

 Такође, оно што сматрам добрим је што је експозеом предвиђена 

политика реалног раста БДП-а на основу инвестиција и извоза, што је 

такође наставак политике коју је водила Влада Александра Вучића, 

захваљујући којој Србија данас има реалан раст БДП-а. Пре 2012. године то 

није био случај. 

 Поменућу још две нове ствари које је госпођа Брнабић истакла да ће 

бити у фокусу нове Владе, а то је дигитализација, за коју сматрам да је 

изузетно важна и да ће допринети ефикасности рада јавних служби и целе 

привреде, а самим тим и расту БДП-а. Фокус у експозеу на ИТ сектор, који 

чини преко 10% БДП-а, такође је одлична ствар за ову земљу, јер 

захваљујући томе што је ИТ сектор био у фокусу Владе Александра 

Вучића, инвестиције у овај сектор су у односу на 2015. годину порасле за 

50%, на преко 330 милиона евра. 

 Образовање, такође као фокус, увек је улагање у будућност и развој 

наше земље и сматрам то такође јако добрим.  

 Госпођа Брнабић неће имати лак задатак да помери лествицу успеха 

коју је поставила Влада Александра Вучића. 

 Шта је то урадила Влада Александра Вучића? Пре свега, успела је 

да оствари привредни раст у прошлој години од 2,8%. Ове године се 

очекује око 3%. Успела је да заустави раст јавног дуга, који је малопре 



спомињан, и он је сада на 61,7% БДП-а и мањи је за 780 милиона евра у 

односу на прошлу годину. Рецимо да је од 2008. до 2012. године јавни дуг 

порастао за девет милијарди евра. 

 Захваљујући политици Владе Александра Вучића Србија је данас 

шеста земља у Европи по броју новозапослених, а незапосленост је 

смањена са 25,9% на 13%. Влада Александра Вучића је успела да створи 

130.000 нових радних места, да направи 138 км ауто-пута и 360 км 

локалних путева, док је неко за 10 година, до 2012. године, успео да 

направи 10 пута мање. 

 Влада Александра Вучића је реновирала и започела радове на више 

од 360 школа, болница, домова здравља и амбуланти у 130 градова; 55 

фабрика је отворено за време Владе Александра Вучића. 

 Србија је данас, захваљујући Влади Александра Вучића, модерна и 

уређена земља, која је поштована и од Истока и од Запада и препозната као 

стуб стабилности у региону. 

 Александар Вучић је трасирао пут, а на Ани Брнабић и министрима 

је да наставе тим путем, што сам сигуран да ће учинити, јер су управо 

захваљујући њиховом тимском раду и вођству Александра Вучића ове 

резултате и постигли. 

 Тим министара који је госпођа Ана Брнабић предложила сачињен је 

од људи са озбиљним биографијама и искуством људи који су били део 

тима Александра Вучића, који су имали резултате и сасвим је природно да 

их подржите. 

 Подржаћу и Ану Брнабић, због показане марљивости, посвећености, 

енергије, стручности. Подржаћу је зато што је јуче, храбро и пристојно, 

аргументима победила све оне који су заробљени у прошлости, оне који су 

критиковали њене резултате а никада ништа за своју земљу нису урадили, 

оне који су надлежне институције оквалификовали као неспособан минус, 

оне који лажно промовишу неке вредности и све оне који су злонамерним 

коментарима покушали да је дискредитују. Подржаћу госпођу Брнабић и 

све министре, зато што их подржава наш председник Александар Вучић, 

човек који је сво биће и своју енергију посветио томе да Србија буде боље 

место за живот свих нас и, ако он мисли да је ово прави тим који треба да 

води Србију, то мислим и ја и то треба да мислимо сви. Хвала лепо. 

 ПРЕДСЕДНИК: Хвала. 

 Реч има народни посланик Срђан Ного. 

 СРЂАН НОГО: …   (Не чује се.) 

 ПРЕДСЕДНИК: Много сте високи па вас не чујем ништа. 

 (Бошко Обрадовић: Госпођо Гојковић, све време се не чује. 

Искључен је. Шта ово значи?) 



 СРЂАН НОГО: Да ли је ово цензура мога говора? 

 (Бошко Обрадовић: Све време је искључен у директном преносу...) 

 ПРЕДСЕДНИК: Молим посланике за мир и тишину. Шта је ово? 

 СРЂАН НОГО: Први пут сам у камери и први пут сте ми сад 

заменили микрофон. Досада нисам имао... 

 ПРЕДСЕДНИК: Где је искључен? 

 (Бошко Обрадовић: На преносу.) 

 СРЂАН НОГО: На преносу није било говора мога. 

 (Бошко Обрадовић: Не чује се ни у сали уопште.) 

 ПРЕДСЕДНИК: Молим вас да наставимо да радимо. РТС... 

 СРЂАН НОГО: Питање за Ану Брнабић. 

 ПРЕДСЕДНИК: Молим за тишину. Да ли сте ви овде због рада у 

Парламенту или због тога што неко има неке техничке проблеме? 

 Ако вам се говори, говорите, ако не, обавестите ме да могу да дам 

реч посланицима који желе да раде. 

 СРЂАН НОГО: Колико сте извода из Јединственог бирачког списка 

својеручно потписали у складу са законом? Као министар за државну 

управу на незаконит начин сте закључили Јединствени бирачки списак, јер 

су штампани изводи за бирачка места били скенирани без својеручног 

потписа и отиска печата.  То није у складу са законом, на шта смо указивали 

и у РИК-у. То су фалсификати. При чему су штампани изводи за КиМ били 

нетачни и непотпуни. То је, иначе, кривично дело састављања нетачних 

бирачких спискова; запрећена казна је до три године затвора.  

 Ево је кривична пријава поднета против вас, управо данас ја сам је 

поднео Првом основном тужилаштву. Значи, добићете је вероватно на увид. 

 Даље, овде доста говорите о раду Министарства и, нарочито, о е-

инспектору; то је овај програм где повезујете управне инспекције, па бих 

хтео да се осврнем на то. Дана 16. децембра је на тендеру посао добила 

фирма „Проинтер“. То је фирма Слобе Квргића и Славише Кокезе. 

Међутим, ви поништавате тај тендер где су они понудили 130 милиона 

динара и 27. марта на новом тендеру дајете посао фирми „Енетел солушн 

ДОО“. Значи, Славиша Кокеза и Слоба Квргић су нудили 130 милиона 

динара, „Енетел“ је понудио 200 милиона динара и добио је посао. 

 Да грађани знају, највећи посао се добија на одржавању софтвера. 

Ту је највећи новац јер једино понуђач може да га одржава, али е-

инспектор, пре свега, омогућава власнику увид у све могуће управне 

поступке, огромну моћ информација. Фирма „Енетел“ је у власништву 

Ненада Ковача, званог Неша Роминг. У каквом сте односу са Ненадом 

Ковачем? Да ли га лично познајете? Он је кум Николе Петровића, који је 



кум Александра Вучића, човек чије смо разговоре пуштали из операције 

„Балкански ратник“ да је прао новац за Дарка Шарића. 

 Занимљиво, он купује од Тахира Хасановића фирму „Цертус“ 2007. 

године, то је ова за мобилно плаћање, и припаја је „Ланусу“, који је власник 

„Бусплуса“, тако да је вишеструка повезаност. 

 Сада вас питам, својевремено је била афера „Континентал винд“ – 

да ли је Ненад Ковач човек који је тражио рекет од „Континентал винда“? 

Ви сте говорили истину када сте рекли да Никола Петровић није тражио тај 

рекет, јер Никола то није радио, али је то радио Ненад Ковач. Он је то радио 

још у време Микија Ракића. Све стране амбасаде и све фирме које послују 

са телекомуникацијама, са енергетиком у Србији, знају за сарадницу 

Ненада Ковача која са бележницом обилази, каже колико се увећавају 

фактуре и где се уплаћује разлика за добијање посла са јавним предузећима. 

То ради Ненад Ковач. Бојан Пајтић није смео, наравно, њега да повеже, због 

њихових веза. Али одговорите да ли је Ненад Ковач тражио рекет. Где је 

исказ Лидије Удовички, која га помиње – њега, а не Николу Петровића? 

Значи, њему сте дали посао, отели сте од Кокезе и Слобе Квргића и дали 

сте њему е-инспектор. 

 Зашто селите Директорат за е-пословање у своју надлежност? Да ли 

можда због посла USAID-а са правосуђем вредног 15 милиона евра, где ће 

се се и USAID-у омогућити увид у све поступке пред судовима у Србији? А 

коме намеравате да дате тај посао, да ли поново Ненаду Ковачу?  

 Е, ту долазим до тога зашто честитам Александру Вучићу и зашто 

честитам њему на предлогу да ви будете мандатар. „Континентал винд“ му 

је био камен о врату. Са том афером он је био у проблему и био је уцењен. 

Могао је он да постави неког другог. И Зорана Михајловић има исте 

квалификације као ви, исте стране спонзоре и менторе а много је јача и 

дуже је у Влади него ви. Али ви сте били право решење, зато што већ од 

сутра више не можете да будете сведок за „Континентал винд“. Ваш 

кредибилитет ће бити много мањи од кредибилитета једног Велимира 

Илића, да изјавите да је Ненад Ковач човек који је тражио рекет. И ту је 

генијалност Александра Вучића. Он је прешао и Скота, и стране амбасаде и 

извукао се из непријатне ситуације. За три, четири месеца, за шест месеци, 

када ви не будете више ништа у овој држави, он је изашао потпуно 

слободан из ове афере и браво за Александра Вучића. 

 Сад ми је јасно откуд Весић, откуд такви ликови у вашој власти. То 

је добро за њега лично, али је катастрофа за грађане Србије и Двери се боре 

против такве политике и против таквог криминала. 

 ПРЕДСЕДНИК: Реч има Ана Брнабић. 



 АНА БРНАБИЋ: Дакле једино што нисмо чули у ово кратко, 

занимљиво време фантастичног излагања јесте да рептили владају светом а 

само надарени могу да их виде. (Аплауз.) То је једина теорија завере коју 

нисмо чули у ова два минута. 

 За страну службу, претпостављам да мислите на ову што је колега 

јуче поменуо да сам радила у Српском информативном центру који је 

лоциран у СПЦ у Лондону. Да, можда, за ту страну службу сам радила. 

 Што се тиче е-инспектора, лепо је спиновати истину – ово све звучи 

бомбастично, фантастично. Дакле, е-инспектор је тендер који је био 

отворен – још увек није затворен, зато што су у поступку жалбе, мислим, 

трећи или четврти круг, како је то већ дозвољено по Закону о јавним 

набавкама – потпуно отворен, потпуно транспарентан. Четири 

конзорцијума су се пријавила, а у комисији, коју је оформила Дирекција за 

е-управу, стручни сарадник је, по захтеву Комисије за заштиту права 

понуђача, Електротехнички факултет Београд.  

 Претпостављам да је сада, после тога што сте рекли да је СПЦ 

страна служба, и Електротехнички факултет фирма Ненада Ковача. Хвала. 

 ПРЕДСЕДНИК: Хвала. 

 (Срђан Ного: Реплика.) 

 Сами себи дајете реплике. 

 (Срђан Ного: Пословник.) 

 Добро, изволите по Пословнику. 

 СРЂАН НОГО: Члан 104. јасно прописује, госпођо Гојковић, када 

народни посланик има право на реплику. Дакле, по члану 104, уколико се 

погрешно протумачи моје излагање. Ја нигде нисам назвао СПЦ онако како 

је госпођа Брнабић окарактерисала, већ УСАИД...  

 (Искључен микрофон.) 

 ПРЕДСЕДНИК: Немојте да реплицирате. Ви реплицирате. Ја сам 

вас искључила јер видим шта радите. 

 (Срђан Ного: Не дате ми право на реплику зато што се плашите…) 

 Јако сам се уплашила. Ево, не знам да ли да напустим седницу, неко 

други да је води. 

 Немојте да вичете, посланиче. 

 (Срђан Ного: Види се на снимку…) 

 Изричем вам опомену, зато што се понашате на начин који је 

непримерен једном посланику. 

 (Срђан Ного: Зато што вас је страх.) 

 Пустите ви мене да ја водим седницу. Саслушала сам, као и сви 

остали, у времену од осам минута и 35 секунди ваш говор, у којем сте 



изнели нешто у шта ја нећу да залазим као председавајућа. Ана Брнабић као 

мандатарка вам је одговорила. 

 (Срђан Ного: Четири минуте ме нисте пустили да говорим.) 

 Не могу овако да разговарам. Ово је више него дегутантно. 

 (Срђан Ного: Не плашим се ја никога.) 

 Немојте се тако понашати. 

 (Срђан Ного: Искључили сте ми микрофон.) 

 Микрофон вам нико није искључио. Лепо сам вас замолила да 

седнете, боље би вас чули грађани. Јер сте нешто говорили у ваздух, због 

своје висине. Постоји у стенограму када сам рекла – много сте високи, не 

чујемо вас. 

 (Срђан Ного: Па, дошао је човек и заменио микрофон.) 

 Немојте да вичете на мене. Ово је стварно неукусно. 

 Реч има Владимир Ђукановић. 

 Изволите. 

 ВЛАДИМИР ЂУКАНОВИЋ: Хвала, уважена председавајућа. 

 Очекивао сам од друге стране да ћемо чути нешто о експозеу. Ево, 

досада једну једину реченицу нисмо чули о експозеу. Чули смо свашта, и за 

некакве кривичне пријаве, за разне афере, људе који су били у некој бившој 

власти, па можда су негде и сада, у неким структурама и данас, откуд знам, 

али о експозеу, а који је, морам да кажем, први овакве врсте од стране неког 

премијера, ту нисмо имали још ни једну једину сувислу критику. Како да 

критикујете ако неко хоће да дигитализује друштво, да осавремени 

друштво? То би било ван сваке памети.  

 Ја морам да вам, госпођо Брнабић, кажем да ћете ту имати великих 

проблема. Ми смо као народ иначе мало крути на те промене. Ми нисмо 

хтели железницу да доведемо у Србију. Ми смо били против електричне 

енергије својевремено када се уводила. Нисмо хтели да имамо осветљење 

на улици. Говорили смо да се барабе шетају ноћу а да пристојан човек седи 

код куће у вечерњим часовима. То је све, нажалост, било у нашој историји. 

Врло тесно је у време краља Милана прошло то да добијемо железницу. 

 Е сад замислите кад хоћете да спроведете дигитализацију у овом 

друштву, увек ће вам се наћи неко паметан па рећи – а како ће онај у селу, 

он не зна ни да упали компјутер. Па ваљда треба да научимо и тог у селу да 

упали компјутер. 

 Ево, рецимо, баналан пример је пољопривреда. Ми и дан-данас 

муку мучимо да натерамо пољопривреднике да се удружују, јер не можете 

као индивидуални пољопривредни произвођач више ништа на тржишту да 

урадите, и то су Сизифове муке, то је страшно. Не постоји никаква шанса 



да натерате наше људе да се удружују. Они су навикли – држава ће да ми да 

субвенцију, даће ми земљу и сад још да ми гарантује цену. 

 Онда видим овде неке људе који су, наводно, десно опредељени, 

капиталистички, али би волели самоуправни социјализам. А посебно је 

тешко ако неког покушавате да натерате да ради. То је тек страшан отпор, 

јер су многи навикли да се, фино, учлане у неку политичку партију и да 

онда, наравно, очекују да им странка да посао. То је раније заиста био 

проблем.  

 Ви сте сведок, а мислим да сте то јако лепо рекли, ми до 2014. 

године нисмо имали број људи који ради у јавном сектору. Мислим да је 

Лазар Крстић први министар који је пописао људе који раде у јавном 

сектору, и то је тада било негде 820 хиљада и нешто људи.  Значи, можете 

да замислите државу која није имала никакав увид колико нам људи ради у 

јавном сектору, а плаћали смо плате ко зна за шта, за разне функције, за 

питај бога шта.  

 И оно што имамо, и ту сте ви били у праву када сте говорили док 

сте још били на месту министра, потпуно се ту слажем са вама, имамо 

ситуацију да на одређеним местима, на тзв. мастиљарским, што би се рекло, 

имамо гомилу људи који раде да на једној столици њих пет седи а, рецимо, 

у инспекцијама немате довољан број људи, немате довољан број људи 

оперативно у полицији, у пореској управи, па и у службама. Очигледно 

немате довољан број људи да спроведете нешто што је веома важно за 

државу. Надам се да ћете бар као премијер подстаћи да се коначно ту 

направи нормална систематизација и да имамо функционалну државу.  

 Апсолутно подржавам ово код дигитализације. Сам сам сведок. 

Молим вас, ово су сада врло озбиљне ствари. Најскупља ствар је време. 

Онај ко губи време на бесмислене редове, заиста губи и посао. Мени није 

јасно због чега још увек преко свих ових платформи, да плаћате преко е-

банкинга, не можете да платите новац који иде у буџет. Зависи од банке до 

банке, али и даље имате проблем. Рецимо, те платформе не препознају 

жиро рачун буџета. Пре неки дан сам за таксу од 190 динара сат и по чекао 

у реду да платим у банци. Није ми јасно зашто је то тако. Молим вас да се 

то што пре модернизује.  

 Такође, по закону више не морате нигде да доносите крштеницу, 

али и даље многи у нашој управи вам траже да доносите крштеницу, као да 

човек може два пута да се роди, и онда сваки пут доносите те бесмислене 

папире – од крштенице, до, не знам, разних уверења. Молим вас да то све 

дигитализујете и да се једном прекине са том праксом да нам траже гомилу 

тих бесмислених докумената. Ако неко хоће да види да ли сам држављанин 

ове земље, може лепо да оде преко интернета и да фино види да ли сам 



држављанин или нисам. И да једном коначно многи у управи и уопште у 

многим другим организацијама прекину са том праксом да малтретирају 

људе гомилом тих потпуно сулудих папира. Има онај чувени скеч који је 

„Индексово позориште“ радило кад кажу „ФТ1П“ – увек ти фали један 

папир. Кад дођете код неке особе на шалтеру, смучи вам се живот зато што 

сте тамо дошли.  

 Тако да, потпуна подршка, као што је потпуна подршка везана и за 

образовање и добро је да то стављате као приоритет. Објективно, ми 

каснимо, страховито каснимо у модернизацији нашег образовног система.  

 Иначе, морам да кажем, што се тиче Болоњског процеса, мислим да 

је то потпуно уништило наше високо образовање. И начин како је то 

уведено, наврат-нанос, и како се данас на нашим факултетима то спроводи 

је потпуна катастрофа. Чак сам више присталица да се врати онај стари 

систем, да имате на постдипломским студијама магистарске студије па 

касније да пишете докторат, него ово што имате данас са овим мастерима. 

Мислим да је то потпуно унередило наше високо школство.  

 Ако ништа, морам да кажем је макар добро што су донете измене и 

допуне Закона о високом образовању пре неколико година, да се коначно 

зна шта је овде факултет. Ми овде стално имамо оспоравање различитих 

диплома не знам чега. Морам сада да кажем ради јавности, сви ти 

факултети су добили лиценце у неком периоду 2009, 2010, 2011. године, 

итд. Да будемо потпуно поштени, зашто су они формирани? Формирала их 

је клика тадашњег режима да би своје партијске кадрове удомила због 

коефицијента на одређеним местима у државној управи. Зато су 

формирани. Могао је са улице неко да дође и фино каже – ја имам факултет 

и добије лиценцу за факултет, и то је тако функционисало.  

 Добро је да је ту направљен некакав критеријум и мислим да треба 

још више пооштрити критеријуме. Заиста имамо поједине приватне 

факултете који су скандалозни. Да будемо крајње искрени, то не може да се 

зове факултетом, то нема никакав ниво и надам се да ћете ту пооштрити 

критеријум.  

 Потпуно вас подржавам за увођење дуалног образовања. Ја не могу 

да слушам заиста те потпуно ненормалне критике да дуално образовање 

ствара младе робове. То заиста није нормално. Хајде онда да нико ништа не 

ради. Данас сам чак примио једну критику, каже – дуално образовање ће 

нам направити раднике који нису никада ништа прочитали, рецимо, од 

руских класика. Сада да видимо колико образовног света је код нас 

прочитало руске класике, нпр., а тражимо од радника. Вама треба неко ко 

ће да буде оспособљен да, када заврши средњу школу, уђе у фабрику и 

ради, ако се већ одлучио за занат. Ми заиста данас имамо проблем, имамо 



свршене средњошколце у машинским школама, у електротехничким 

школама, који не знају решо да поправе. То је трагично.  

 Мора више праксе да се уведе у тим школама где имамо занате и да 

се уведу неки нови занати који доживљавају прогрес у свету, а нажалост 

код нас још увек не постоји школовање за њих. Апелујем да ту заиста пуно 

урадите, имаћете свесрдну подршку свих нас овде.  

 Чујем стално критике да нисте у експозеу ставили КиМ, па не знам 

шта, та политичка питања. Извините, то је нешто што се подразумева. 

Нећемо ваљда сваки пут да пишемо томове како ћемо имати политику 

према КиМ. Она је зацртана, она постоји. Наравно да ћете радити у складу 

са оним што је државна политика ове земље, а то је пре свега у договору са 

председником Републике и овом Скупштином. На крају крајева, свакако у 

складу са оним што пише у нашем Уставу. Ко је луд да одваја КиМ од 

Србије? Сада да пишете посебне томове...  

 Мислим да је ово много значајније. Земља која нема образовану 

елиту је земља која ће доживети потпуни фијаско, јер ви ако немате 

образовану елиту, нећете имати јаку економију, нећете имати јаку 

привреду, нећете имати ништа, а само земља која има јаку економију, па на 

крају крајева која изграђује јаку војску може и на дипломатском пољу 

нешто да оствари.  

 Дајем вам пуну подршку за ове приоритете које сте дали, јер 

мислим да су кључни за наше друштво. Пуна подршка и свакако ћемо 

гласати за Владу када дође време за гласање. Хвала вам.  

 ПРЕДСЕДНИК: Реч има Александра Јерков, по Пословнику.  

 АЛЕКСАНДРА ЈЕРКОВ: Захваљујем, председнице.  

 Желим да вам укажем на то да сте прескочили да обратите пажњу, у 

складу са чланом 107, на оно што је претходни говорник говорио. Он је, 

наиме, рекао да не може више да слуша „ненормалне критике дуалног 

образовања“. То да ли се он са нечим слаже или не је његово лично 

опредељење. Он има мишљење о дуалном образовању које деле искључиво 

Вучић, он и министар Шарчевић. Сви други мисле другачије. Он је све 

људе, укључујући многе народне посланике који критикују концепт 

дуалног образовања назвао ненормалним, њихове критике назвао 

ненормалним. Мислим да то није начин на који треба данас нити било када 

да разговарамо.  

 Верујем да нисте чули. Није деловало као да сте чули тако нешто, 

па вас молим да у складу са праксом коју сте јуче увели отклоните грешку 

коју сте направили и да реагујете сада. Није касно. Опомените народног 

посланика да не може да говори да су било какви ставови ненормални, зато 

што нити има право на то нити треба тако да разговарамо.  



 ПРЕДСЕДНИК: Хвала.  

 (Александра Јерков: Образложење да ми дате и да ме питате да ли 

желим да се гласа.) 

 Сами сте рекли да ја то нисам чула, да сам тако деловала.  

 (Александра Јерков: Само сам вам скренула пажњу.) 

 Захваљујем.  

 Морам да се уверим у стенограму да ли је то била увреда иста као 

јуче када су… 

 (Радослав Милојичић добацује.) 

 Члан 104. став 3. Јесте, могли сте да прочитате за годину дана и 

Пословник.  

 Реч има народни посланик Душан Павловић.  

 Изволите.  

 ДУШАН ПАВЛОВИЋ: Захваљујем.  

 Поштовани грађани Србије, рекао бих нешто веома кратко о 

садашњем предлогу мандатарке а што се односи на период док је 

мандатарка била у Министарству локалне самоуправе, док је била 

министарка. Имао бих можда два питања или две опсервације, волео бих да 

ми одговорите.  

 Били сте задужени за бирачки списак за претходних годину дана. 

Још увек бирачки списак има скоро милион гласача више него што је 

пунолетних грађана Србије. Како је то могуће? Ко су сви ти људи? Шта сте 

урадили за претходних годину дана да бисте решили то питање?  

 Друго, ништа мање важно, чули смо пре неки дан из једног 

извештаја да је дуг локалних самоуправа, општина, градова, комуналних 

предузећа, преко милијарду евра. Шта сте урадили за претходних годину 

дана што би вас препоручило да сада будете премијерка како бисте на 

локалном нивоу решили ово питање? Знате ли како је тај дуг настао? 

Уместо да се улагало у инфраструктуру, у обданишта, у канализацију, све је 

отишло на страначко запошљавање.  

  Годину дана сте ћутали о томе као министарка. Нисте ништа 

говорили о томе. Да ли знате, рецимо, да је Београд једини град на Дунаву 

који отпадне воде избацује директно у Дунав, без икаквих пречишћивача? 

Тако је Београд смањио дуг. Дакле, ћутали сте све време о томе. Видим, 

ћутите и даље. На који начин мислите да решите проблем страначког 

запошљавања у јавном сектору? Да ли на исти начин као и у претходних 

годину дана? Хвала лепо.  

 ПРЕДСЕДНИК: Захваљујем. 

 Реч има народни посланик Марко Атлагић.  



 МАРКО АТЛАГИЋ: Уважена госпођо председнице Народне 

скупштине Републике Србије, уважена мандатарко Брнабић са кандидатима 

за министре, поштовани народни посланици и поштовани грађани 

Републике Србије.  

 Добро је, господо народни посланици, што експозе мандатарке Ане 

Брнабић садржи све најважније елементе експозеа бившег председника 

Владе Републике Србије и актуелног председника Републике Србије, 

уваженог господина Александра Вучића, јер знамо, или би требало да 

знамо, да је експозе Александра Вучића најтранспарентнији, најпрецизнији, 

најсврсисходнији и највећи од свих 70 експозеа претходних председника 

влада Србије, почевши од експозеа првог председника Владе модерне 

Србије, проте Матеје Ненадовића, 1805. године, до данас. 

 Уједно, дајем на знање вама који нисте упознати, вама који сте 

заборавили, вама, господо народни посланици, који нисте хтели или нисте 

желели да чујете, један део вас и данас добија оспице када чује да је експозе 

господина Александра Вучића „у једном престижном, међународном 

часопису који се налази на SCImago листи.“  

 (Душан Павловић: Да ли то постоји?) 

 Ево добацује и професор Универзитета, не зна да то постоји, Листа 

међународних научних часописа. Тиме је, господине професоре, први пут у 

новијој историји Србије експозе једног председника Владе „у тако 

престижном међународном часопису.“  

 (Мирослав Радојичић: Па није он премијер.) 

 Да ли је тачно, господо универзитетски професори који седите овде, 

или не? 

 (Мирослав Радојичић: Пословник.) 

 Поштовани грађани Републике Србије, СНС је доласком на власт 

изабрала уваженог господина Александра Вучића за председника Владе 

Републике Србије. Он је затекао Србију на ивици банкротства, а то значи 

Србију која је била понижена.  

 Мораћете ово, господо из опозиције, да слушате.   

 Србију и народ који су били демонизовани, Србију која је била 

економски, индустријски, пољопривредно, инфраструктурно девастирана. 

Србију без плана и програма. Србију без сигурности, безбедности њених 

грађана. Србију са превеликом задуженошћу. Србију без наде и вере њених 

грађана у бољу будућност. Србију са 26% незапослености. Србију 

уништених државних институција и Србију без пријатеља и међународног 

угледа у свету. Другим речима, затекао је Србију усамљену као оточић на 

пучини мора.  



 Никога у свету нисмо имали на својој страни. Једини на нашој 

страни био је свемогући бог, који нам је подарио вас, поштовани грађани 

Србије, који сте својим гласовима на демократским изборима изњедрили 

Александра Вучића и довели га на чело Владе Републике Србије да, заједно 

са вама, поштовани грађани, Владом Републике Србије, већином народних 

посланика у овом часном дому, председником Николићем спасава што се 

спасти може од уништене Србије од стране странке бившег режима.  

 Како видите, уништили су све – нашу прошлост, нашу садашњост, 

будућност деце наше, а да су остали још годину дана на власти, уништили 

би и наше корене. Господин Вучић је успео, преокренуо је пропадање 

Србије на праву страну, зауставио пропадање Србије јурећи ка 

постављеном циљу, модернизацији Републике Србије. Стићи ћемо врло 

брзо до тог циља.  

 Његова визија, знање, неизмерна енергија, искрена комуникација са 

грађанима Републике Србије, саборност и несагледива љубав према својој 

отаџбини могла је извући Србију из дубоког блата у које су је бацили 

лопови, криминалци, лезиједовићи, џабалебароши странке бившег режима. 

Већ доласком на чело Владе Републике Србије 2014. године господин 

Вучић је планирао: „мерама фискалне консолидације дефицит буџета ће у 

2017. години спустити се на границу одрживог, три до четири посто БДП, и 

започети његово постепено опадање“ (експозе председника Вучића 27. 

априла господње 2017. године, страна девет).  

 Влада господина Вучића је то остварила, више од 100% и, гле чуда, 

не како је планирано да ће се остварити у 2017. години, него годину дана 

раније, у 2016. години, када је дефицит буџета износио 1,3% БДП-a а не три 

до четири посто, како је планирано, а јавни дуг смањио се на 73,8% БДП, а 

не 75%, како је планирано. А сада је на 66,7% БДП-a, што је фантастичан 

резултат. Je л’ тако, господо из опозиционих клупа, или није? Потврдите 

ово или демантујте.  

 Поштовани грађани Републике Србије, тако то ради господин 

Вучић, тако то ради СНС, тако то ради Влада Републике Србије, по систему 

ретко виђеном у нашој политичкој култури, о томе посебно нешто, а тај 

систем гласи – написано, речено, остварено. Понекад и пре времена, како 

видите. На основу тог бољитка, најважнији документ у 2017. години, буџет 

Републике Србије, остварује се на даљем одржавању и унапређивању 

макроекономске стабилности земље.  

 У оквиру тог сегмента Србија је остварила повољан привредни 

амбијент тако да је на Светској дуинг бизнис листи већ у 2015. години 

скочила, како мандатарка рече, са 91. на 59. место, дакле за 32 позиције, 

што представља највећи скок једне земље у последњих девет година 



уопште у свету. A у 2016. години са 59. на 47. место, значи за додатних 

12%, са тенденцијом даљег побољшања. Је л' тако, господо из опозиционих 

клупа који добацујете, или не? Демантујте ово.  

 На даљем спуштању нивоа дефицита господин Вучић је приликом 

преузимања Владе Републике Србије господње 2014. године затекао 

дефицит буџета на 6,6% БДП-а, а у 2015. години смањио на 3,7%, у 2016. 

години на 1,3% БДП-а, а у 2017. години очекује се још ниже. Је л' тако, 

господо из опозиционих клупа, или не? Волео бих да ме демантујете данас 

у овом високом дому. 

 Оно што грађани Републике Србије треба да знају то је да је раст 

БДП-а у 2016. години резултат инвестиција, производње и извоза, а у 2017. 

години, поред тога, биће и од потрошње, а не од продаје наших фабрика, 

како је то радила странка бившег режима и довела земљу до провалије. 

Поред тога што и даље живимо у економски тешким временима, ова, 2017. 

година показује да Република Србија има шансу да се врати на стопу 

привредног раста и бољег живота. И поред кризе која дрма Европску унију 

и веома сложених међународних односа, нема нити једне области у којој 

Влада Александра Вучића није постигла завидне резултате.  

 Ради примера узећу МУП. Доласком др Небојше Стефановића на 

место министра унутрашњих послова коначно је МУП почео да ради посао 

због којег је основан и постигао одличне резултате.  Тако је стопа општег 

криминалитета смањена за 8,6%, што износи 16.700 мање кривичних дела. 

Је л' тако, господо из опозиционих клупа, или не? Убиства су смањена на 

23,5%. Имамо за четвртину мање убистава него за време странке бившег 

режима. Је л' тако, господо, или не?  

 Ухапшено је 230 припадника из 30 криминалних група, заплењено 

4,9 тона дроге. Отворено је девет нових полицијских станица. Мало ли је, 

господо народни посланици? Смањен је број извршених убистава за 15% у 

односу на период ваше владавине, господо мени прекопута, 2008–2012. 

године, када сте ви владали. Број извршених кривичних силовања је у паду 

за 27%. Број кривичних дела имовинског криминала у 2016. години 

најнижи је у протеклих десет година. Је л' тако, господо из бившег режима, 

или не? На крају, смањен је број саобраћајних незгода за 17.000 у односу на 

период ваше владавине, 2008–2012. године. Је л' тако, господо из бившег 

режима?  

 На подручју здравства, откада је др Лончар постао министар, 

постигнути су веома велики резултати. Иако је за оно време странке бившег 

режима било најгоре у Европи по оцени Европске комисије, задње две 

године, откад је господин Лончар министар здравља, напредовали смо за 12 



места и налазимо се на 24. месту. Налазимо се чак испред осам земаља ЕУ. 

Је л' тако, господо из бившег режима, или не?  

 За три године, морам завршити ал' да вам кажем, Владе Александра 

Вучића, захваљујући њему и Влади и госпођи Михајловић отворено је 138 

километара ауто-путева, обновљено 480 километара државних путева, 

изграђено 369 километара локалних путева, рехабилитовано и изграђено 

311 мостова, завршено и започето радова на обнови 360 школа, болница, 

домова здравља у 130 градова широм Србије. Је л' тако, господо из бившег 

режима?  

 Поштовани народни посланици, ми посланици и политички прваци 

странака морамо поседовати минимум политичке културе. У том смислу 

нема оправдања за недолажење на консултације представника неких 

опозиционих странака код председника Републике Србије, господина 

Александра Вучића. То је био јако непристојан чин и политички јако 

неодговоран. Исти ти страначки прваци никада не изостају када треба да се 

консултују са било којим америчким или западним званичником који 

долази у Београд. Недоласком на консултације код председника државе 

Вучића прваци опозиционих странака су се обрукали. То је доказ да се не 

баве политиком него оговарањем власти и Александра Вучића, што не 

доликује првацима политичких странака, а вођење политике препустили су 

Сорошевим организацијама. 

 И на крају, поштовани грађани Републике Србије, ових дана 

сведоци смо скандалозних, свакодневних различитих злонамерних, 

бруталних, нецивилизацијских медијских напада на председника државе, 

господина Александра Вучића. Те гадости морају одмах да престану. Ти 

напади су спрега мафијашко-тајкунско-криминалних и политикантских 

група, како домаће тако и иностране провенијенције. Ти медијски напади су 

веома опасни, чак и по личну безбедност нашег председника Вучића.  

 Да се разумемо, Србија је демократска земља. У њој је критика 

власти пожељна, али између критике и медијских напада постоји огромна 

непремостива разлика. Медијска критика заснива се на истинитости 

изнетих чињеница и баш зато је друштвено пожељна и лековита, али 

одређене личности, било да су власници или запослени у одређеним 

таблоидима, потпомогнути одређеним дежурним политичкостручним, а чак 

и научним шарлатанима, лажима о Александру Вучићу, његовој породици и 

његовим родитељима трују нашу јавност до крајњих граница. 

 Верујем да нема нити једног народног посланика у овом високом 

Дому Народне скупштине који неће осудити и насиље над новинарима, без 

обзира на повод. Али подвлачим, господо који сте јуче критиковали, под 



условом да се новинари понашају у складу са прописима, добрим обичајима 

и стандардном праксом, што почесто не раде, мораћете признати. 

 На крају, ова Влада Ане Брнабић ће сигурно наставити пуном 

брзином даље и направити искорак ка коначном циљу модернизације 

Србије. То гарантују ови уважени вредни кандидати за народне министре, 

то гарантује ова посланичка већина, то гарантује већина грађана Републике 

Србије, а ви који сте се подсмевали данас, волео бих да ми демантујете ове 

податке а о вашем подсмеху рећи ће грађани следећи пут. Хвала лепо. 

 ПРЕДСЕДНИК: Повреда Пословника, Радослав Милојичић. 

 РАДОСЛАВ МИЛОЈИЧИЋ: Жао ми је што смо прекинули ово 

поетско надахнуће, али, госпођо председнице, ви сте прекршили члан 106, 

где говорник може да говори само о тачки дневног реда о којој данас 

расправљамо.  

 Знам, и грађани Србије и сви ми овде знамо да је Александар Вучић 

председник и ове Владе, да се ова Влада… 

 (Председник: Посланиче, тражите повреду Пословника, не 

реплику.) 

 Да, само да кажем где сте прекршили Пословник. 

 (Председник: Све сам разумела.) 

 Требало је да упутите претходног говорника на Андрићев венац. 

Овде се расправља о Влади, чини ми се, чији је мандатар госпођа Брнабић. 

Ми смо чули из претходног говора да је то Александар Вучић, па ако 

можете да нам разјасните ко је мандатар. Поздрављамо ово поетско 

надахнуће. 

 ПРЕДСЕДНИК: Хоћу. Позивам вас да пратите седницу. Надам се да 

сте јуче пратили, мандатарка је Ана Брнабић, али не бих о томе. Нисам 

заиста повредила Пословник – да, гласаћемо – јер је Марко Атлагић 

говорио о резултатима Владе Александра Вучића и персонално ко је шта од 

кандидата за министре урадио у прошлом мандату Владе. Тако да је свако 

ко је слушао излагање схватио да је говорник у теми.  

 Реч има народна посланица Александра Јерков. 

 АЛЕКСАНДРА ЈЕРКОВ: Захваљујем. 

 Уважена госпођо Брнабић, да се послужим вашим речником, супер 

је што причамо о дигитализацији, али хајде мало да причамо и о политици. 

Ви, очигледно, о томе или не желите или нисте спремни да причате. 

 Прво питање, чини ми се најважније, на које треба да дате одговор – 

да ли и ви као народни посланици који вас данас овде подржавају сматрате 

да батинашке одреде који су тукли новинаре на првој инаугурацији 

Александра Вучића треба наградити? Да ли знате да човек који вас је 



предложио има разумевања за то што је неко претукао новинаре, јер су, 

боже мој, дошли да провоцирају присталице СНС-а?  

 Ви можда мислите да нисте политичарка, али, како да вам кажем, 

јесте. Долазите из политике, бићете председница Владе, врло сте активни у 

политици, и то у политици која, чини ми се, производи само погубне 

резултате и зато ваш експозе треба да ставимо у контекст у ком сте и ви 

радили у претходних 10 месеци али и они који вас подржавају у претходних 

година. Тако да, када нам говорите о привлачењу стручњака, треба да нам 

одговорите како ми то мислимо да привлачимо стручњаке ако једине 

инвестиције Влада у којој седите купује десетинама хиљада евра по радном 

месту а људи који у тим фабрикама раде стоје 10 сати за траком, плаћени су 

долар на сат, а веома често је једини услов за посао, који треба да испуне, 

да могу да стоје 10 сати.  

 Када причате о образовању за 21. век, реците ми шта мислите о 

томе што је човек кога предлажете и ви за министра образовања предложио 

законе који су толико ретроградни да је Национални просветни савет 

препоручио да се хитно прекине рад на њима и да се распусти радна група 

која их је правила, да сви стручњаци за образовање у овој земљи тврде да 

нас ти закони враћају на почетак 20. века, када је у питању образовање, и 

који негирају све што се иновативно у образовању десило у претходних 50 

година, госпођо Брнабић. 

 Када причате о друштву које ћемо базирати на знању, реците ми 

како је могуће да је ваша Влада пре десетак дана закључком прогласила да 

су све дипломе универзитета који десет година не може да се акредитује 

валидне. Ради се о универзитету нашег колеге, бившег муфтије, Муамера 

Зукорлића. Његов универзитет је објавио да је Влада Републике Србије 

донела закључак да се све дипломе са његовог универзитета сматрају 

валидним, а ради се о универзитету којем десет година акредитацију 

одбијају да дају све институције надлежне за акредитовање у овој земљи, 

било да су првостепене, било да су другостепене.  

 Када причате о томе како цвета ИТ сектор, госпођо Брнабић, 

одговорите нам како је могуће да ваши кадрови, рецимо, на Универзитету у 

Новом Саду манипулишу бројем студената које уписују на одређене 

студијске групе не би ли својим пословним партнерима омогућили 

приватни бизнис, који цвета, и онемогућили да, рецимо, у Нови Сад, у ИТ 

индустрију у Новом Саду дође нека нова, конкурентска фирма, која ће 

направити конкуренцију пословним партнерима челних људи из ваше 

странке у Новом Саду? 

 Када причате о рационализацији управе, ви први говорите, госпођо 

Брнабић, о отпуштањима у просвети и здравству, а ми у Новом Саду 



запошљавамо људе као чуваре контејнера. То се дешава у јавној управи 

коју ви наводно рационализујете. 

 Како је неко рекао на једној од друштвених мрежа, мени, рецимо, 

није проблем што министар Вулин није ишао у војску а биће министар 

одбране; мени је мало већи проблем што разни доктори наука око вас нису 

ишли на факултет. То, рецимо, мени смета. Видим да вама не смета, 

госпођо Брнабић. Е па, ствари стоје тако да или то треба да почне да вам 

смета или нам реците, или се изјасните о томе да ли људе који туку 

новинаре треба наградити. Нека почне да вам смета све ово о чему сам 

говорила или немате права да нам причате о модерној, демократској и 

уређеној Србији. Захваљујем. 

 ПРЕДСЕДНИК: Реч има Ана Брнабић. 

 

 АНА БРНАБИЋ: Хвала вам.  

 Неколико ствари ћу рећи. Почећу прво од објашњења за бирачки 

списак и невероватног податка да неко верује да у бирачком списку код нас 

има један милион гласача више него пунолетних грађана Србије. То је 

стварно невероватна информација. Ако имате пунолетне грађане Србије 

који живе у Србији, према цензусу имате одређен број, онда имате 

вероватно неке људе који живе у иностранству, је л' тако, неку дијаспору? 

Видите, ти људи нису учествовали у цензусу али имају право гласа, осим 

ако не кажете да би требало да им укинемо то право гласа.  

 Тих милион гласача више него пунолетних грађана Србије су људи 

који нису учествовали у цензусу, а знате, између осталог, да су у 

општинама Прешево и Бујановац људи бојкотовали цензус, на пример, али 

имају право гласа, тако да су то ти, рецимо, неки од непостојећих. Дакле, то 

су људи који живе у иностранству, људи који живе у Аустралији, у Канади, 

огромна дијаспора у Америци. Ти људи нису учествовали у цензусу, али су 

у бирачком списку и имају право гласа. То је тих милион гласача. Доста је 

једноставно то објашњење па је самим тим невероватно да то не знате, него 

само тврдите да бисте дезавуисали грађане. 

 Што се тиче дуга локалних самоуправа, опет кажем – имамо ту 

много бољих експерата око тога како се праве дугови локалних самоуправа, 

имамо нешто мање експерата око тога како се ти дугови решавају али се 

ради на томе и ја сам рекла неколико пута, и јуче, како се на томе ради. 

Дакле, ради се на томе рационализацијом у локалним самоуправама, ради 

се стриктном контролом, сада преко РИНО система Министарства 

финансија. Ради се, исто тако, што покушавамо и да решимо апотеке и 

довођењем нових радних места и инвестиција, а и самом контролом 

сопствених прихода локалних самоуправа.  



 Тако смо дошли, тек сада, до пописивања нелегалних објеката, 

којих има преко два милиона. Сложићете се да, када се они попишу, 

легализују, онда 100% пореза на имовину тих прихода иде у буџет 

локалних самоуправа. Када се 146.000 хектара земље извуче из сиве зоне, 

први пут у 2016. години, онда 40% прихода од закупа тог земљишта иде у 

буџет локалних самоуправа. Е тако покушавамо да решавамо дугове 

локалних самоуправа. 

 Што се тиче страначког запошљавања, рекла сам да у 

рационализацији имамо 39.000 људи мање сада, од тога је шест и по хиљада 

било у локалним самоуправама, до краја 2017. године додатне две и по 

хиљаде људи у локалним самоуправама, с тим што ћемо дозволити 

запошљавање у оним локалним самоуправама које су доста испод 

минимума.  

 Дакле, не можемо да причамо о страначком запошљавању. Можемо 

евентуално да причамо о страначком отпуштању, зато што рационализујемо 

целу јавну управу па се људи не запошљавају него се отпуштају.  

 Исто тако ми је невероватно и не знам како то да протумачим да ви 

Српску напредну странку, ево већ дан и по, да не помињем ово раније, 

прозивате за то што су дали највеће место, место председника Владе, зашто 

су за место председника Владе предложили нестраначког кандидата, али 

истовремено кажете – не, не, и председник Владе мора да буде страначки. А 

причамо о страначком запошљавању. Људи су дали нестраначкој личности 

ауторитет да буде председник Владе. Али и за то је Српска напредна 

странка критикована.  

 Што се тиче отпадних вода, јесте, катастрофа је да у Београду нема 

пречишћавања отпадних вода и то је стварно страшно. Ево, у Инђији и 

Суботици су управо завршени пречишћивачи отпадних вода и ради се, или 

су у фази преговора, за Рашку, Брус, Блаце, Крушевац, Врање, Лозницу, 

Краљево, Ниш и Београд. Могло је брже, вероватно, али, ето, хајде, полако 

радимо на томе.  

 Што се тиче плата и тога да наши грађани раде за један долар, 

мислим да је важно поменути да је у мандату премијера Вучића два пута 

Влада повећавала са Националним просветним саветом минималну цену 

рада, 1. јануара 2015. године за 5,22%, са 115 динара на 121 динар по сату, и 

1. јануара  2017. године за 7,44%, на 130 динара по сату. Сигурно може 

боље, и биће боље, само да решимо она дуговања и оне кредите који нас 

коштају 150 километара ауто-пута годишње. 

 Што се тиче субвенција и довођења нових инвеститора, неколико 

података за које мислим да су релевантни за грађане Србије, а то је да је у 

првом кварталу 2017. године у односу на први квартал 2014. године извоз 



из Србије већи за 37,4% а да су инвестиције повећане за 10%, да је извоз у 

марту 2017. године достигао 1,5 милијарду евра, што је месечни обим већи 

него икада. Тако да се субвенције, чини ми се, исплаћују.  

 Политика давања субвенција Владе Републике Србије је добро 

промишљена и паметна, тако да мислим да ћемо свакако наставити са њом. 

Оне нису веће него у земљама региона, по анализама Светске банке. 

Анализе Светске банке су показале да се субвенције инвеститорима које се 

дају из буџета Србије у буџет врате за 14 месеци. То је Светска банка 

написала. После тих 14 месеци то је нето приход за буџет Србије, дакле, за 

све грађане Србије. На одобрених 125,4 милиона евра, за пет година те 

компаније ће држави уплатити 512,8 милиона евра, што је на један уложен 

евро четири враћена. То је анализа Светске банке, опет потпуно објективно. 

 

 Што се тиче субвенција, такође да грађани разумеју јасно и гласно – 

субвенције за нова радна места се дају и за домаће инвеститоре. Међу 

пројектима у овом тренутку имамо пет домаћих инвеститора, имамо седам 

из Немачке, имамо троје из Италије, троје из Америке, троје из Холандије, 

два из Турске, два из Канаде итд. Дакле, пет домаћих инвеститора и то се на 

један уложен евро враћа четири пута у буџет и стриктно се прати. Да ли 

може боље? Сигурно, само још мало времена па ће бити још боље.  

 Што се тиче рационализације, рационализација се никада, никада, 

од децембра 2013. године, када је кренула реформа јавне управе, није 

спроводила у здравству на медицинском особљу. Спроводила се на 

немедицинском особљу где смо имали вишак. Штавише, дозвољено је 

четири и по хиљаде нових запошљавања само медицинског особља у 

здравству Републике Србије. 

 Што се тиче батинашких одреда, истрага је покренута, полиција и 

тужилаштво раде на томе... И нико није погинуо, што је био случај у 

прошлости. 

 Што се тиче Националног просветног савета, ви се позивате на тело 

које је свих ових година у ствари било против увођења обавезног ИТ у 

основне школе као референтно. И ви то знате. Тако да немојмо да се 

позивамо на тело које је против обавезног увођења ИТ у школе. Зато је 

толики успех што су они коначно сада то дозволили и што од септембра 

имамо ИТ од петог разреда основне школе.  

 Надам се да сам вам макар на део питања релевантно одговорила. 

Хвала вам. 

 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ (Верољуб Арсић): Захваљујем. 

 (Душан Павловић: Реплика.) 

 Немате право на реплику. 



 (Душан Павловић: Мени је одговарала.) 

 Вама је одговарала? Ви сте дискутовали сада? 

 (Душан Павловић: Нисте били ту.) 

 Реч има народни посланик Александар Марковић.  

 АЛЕКСАНДАР МАРКОВИЋ: Захваљујем, председавајући. Бићу 

заиста врло кратак у овој расправи о Предлогу одлуке о избору Владе 

Србије, у складу са Уставом Републике Србије.  

 Данашњи експозе који смо чули и предлог састава будуће Владе 

Србије последица је оставке садашњег председника Владе Србије 

Александра Вучића због тога што је победио на изборима. Победио је на 

изборима за председника Републике Србије 2. априла, победио убедљиво, 

добио преко два милиона гласова грађана Србије, однео више него 

убедљиву победу, победу о којој неки посланици и неке политичке странке 

могу само да сањају.  

 Мени је драго, господине председавајући, што у данашњој 

расправи, сложићете се, нисмо чули ни један једини суштински аргумент, 

ни једну једину суштинску замерку нити примедбу ни на експозе ни на 

досадашњи рад Владе Републике Србије, ни на биографију мандатарке, ни 

на биографије кандидата за чланове Владе. Дакле ништа од тога нисмо 

чули. Нико од њих није ни покушао да оспори ни стручност, ни 

компетентност, ни посвећеност, ни предузимљивост мандатарке, али и 

осталих, кажем, кандидата за министре. То је оно што је добро. 

 Оно што није добро, није добро то што смо по ко зна који пут овде 

поново слушали само бесмислене оптужбе, отрцане фразе, излизане фразе, 

дакле бесмислице, лажи и измишљотине. Ево и малопре смо чули, по ко зна 

који пут, лажи око некаквог премлаћивања новинара итд. Молим вас да 

престанете више да измишљате. Дакле, немојте да измишљате. Нико није 

премлаћен, апсолутно нико. Сви су позвани на разговор, сви су дали изјаве, 

истрага је спроведена и дошли смо до тога да једна особа има лаке телесне 

повреде. Немојте да измишљате више.  

 Истрага ће показати шта се десило и све ће се утврдити, али је у 

сваком случају то много мање него кад сте ви убијали људи. Убили сте 

Ранка Панића на митингу.  

 (Радослав Милојичић: Повреда Пословника. На шта ово личи? Ко је 

убијао људе?) 

 Мени је стварно више неприхватљиво да слушамо од истих оних 

који су годинама и деценијама уништавали и безмало уништили и српску 

привреду и српску економију, спровели најгору могућу пљачкашку 

приватизацију, распродали све што су стигли да распродају и гомиле 

радника оставили без посла. Стотине хиљада радника је остало без посла у 



ваше време. Затворили фирме, предузећа, фабрике, отерали људе на улицу, 

разорили војску и читав одбрамбени систем наше земље, деградирали 

полицију, спровели најгору могућу, како они то кажу, реформу судства, 

практично створили партијско судство у њихово време. Декларативно се 

залагали за ЕУ, за европске интеграције, али само декларативно јер у 

пракси ништа живо нису чинили да достигнемо било које европске 

стандарде, у било ком сегменту. Од Србије су направили дубоко 

корумпирано и криминализовано друштво, дубоко подељено друштво.  

 Дакле, у свим сегментима су направили хаос и оставили нама у 

наслеђе да од Србије направимо пристојну, модерну и уређену земљу. И на 

добром путу смо у томе захваљујући првенствено Александру Вучићу. 

Нису се сетили ни у једној реченици да помену да је, рецимо, у 2016. 

години само по основу ПДВ-а и акциза наплаћено близу сто милијарди 

динара више него раније. У поређењу са, рецимо, 2014. годином, то је, у 

процентима, 5,7% повећања. Инфлација је стабилна и ниска већ трећу 

годину заредом, заправо више од три године заредом. Поређења ради, у 

2013. години инфлација је била 7,8%, а у 2016. износила је 1,2%.  

 Дакле, то су чињенице. То може да вас боли, али то су чињенице. 

Јавни дуг смањен је за 3,3% БДП-а, и то као последица успешно спроведене 

фискалне консолидације али и убрзаног привредног раста. Остварен је, како 

смо чули и јуче и данас у расправи, значајан напредак на Светској дуинг 

бизнис листи. Значајно је побољшан кредитни рејтинг Србије. Дакле, то је 

оно што ви не можете да оспорите и то је нешто што не покушавате да 

споменете у расправи, већ само, понављам, гомила излизаних фраза, гомила 

неоснованих оптужби, лажи и измишљотина. Коначно, нико од њих није ни 

покушао да оспори оно што је чињеница, а то је да данас први пут имамо 

беспрекорно чисте јавне финансије и да су јавне финансије Републике 

Србије данас на најчистијем нивоу у историји, као и то да је фискални 

дефицит смањен са 5,3% БДП-а. 

 Да не бих дужио, обећао сам да ћу бити кратак због времена које је 

преостало посланичкој групи, желим да изразим наду и уверен сам да ће 

ова Влада бити Влада континуитета у том смислу. Зато желим да позовем 

посланике да подржимо Предлог одлуке Владе. Захваљујем. 

 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ: Повреда Пословника, народни посланик 

Радослав Милојичић. 

 РАДОСЛАВ МИЛОЈИЧИЋ: Господине Арсићу, на шта личи да ви 

не реагујете када претходни говорник посланике ДС-а назива убицама, а то 

је чуо од премијерке која је исто то изговорила – да нико није убијен? Кога 

смо ми то убили? Члан могу да кажем и на крају, то не пише у Пословнику, 

били сте дужни да одузмете реч господину Марковићу, да му изрекнете 



опомену. Рекламирам члан и 107. и члан 108, јер је директно посланике ДС-

а назвао убицама. Вама то не смета, ви се на то смејете. То је урадио у 

тренутку... (искључен микрофон) ... док ту седи човек који је на студенте 

слао тенкове – Александар Вулин. 

 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ: Јесте ли завршили, колега Милојичићу? 

 (Радослав Милојичић: Он оптужује нас да смо убице. На шта то 

личи, да нас назове убицама а да то нисте чули? На шта то личи? Стварно 

нема смисла.) 

 Господине Милојичићу, ја бих волео да ја вама могу да верујем, а ви 

сте и сада, у овом тренутку, изговорили једну неистину. Рекли сте, док сам 

вас слушао, да вам се смејем, а био сам озбиљан. 

 (Радослав Милојичић: Узмите стенограм па проверите. Смејали сте 

се док је он говорио.) 

 Не, нисам. 

 (Радослав Милојичић: Јесте. На шта то личи да нико не реагује?) 

 Немојте да ми говорите шта сам ја радио у вези тога, нисам чуо ни у 

једном тренутку да је господин Марковић рекао да је неко из ДС-а неког 

убио.  

 (Радослав Милојичић: Узмите стенограм па проверите.) 

 Ја сам слушао одлично. Рекао је – бивша власт. Да ли се ви сматрате 

за то одговорним?  

 (Радослав Милојичић: Ви се шалите са мном?) 

 Ја се са вама не шалим. 

 (Радослав Милојичић: На шта личи да било кога овде назове 

убицом? То је урадила и мандатарка.) 

 Значи, господине Милојичићу, моје гуме ће опет да буду угрожене. 

Изричем вам опомену.  

 Реч има народни посланик Дејан Николић, по Пословнику.  

 Изволите.   

 ДЕЈАН НИКОЛИЋ: Члан 27. 

 Господине Арсићу, ви и ја смо дуго посланици. Имамо прилично 

коректан однос и знамо да је Народна скупштина једно живо тело где се 

води жива дебата. Тешко је увек све говоре, повреде Пословника ставити у 

форму дневног реда или повреду Пословника. Ми из опозиције смо често 

толерантни на такве испаде. Али, хајде сада између мене и вас –мислите ли 

да није требало да реагујете на говор господина Марковића?  

 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ: Исто онолико колико је требало да реагујем 

на говор колегинице Јерков, која је рекла да смо премлаћивали новинаре.  

 ДЕЈАН НИКОЛИЋ: Рекла је да су неки батинаши, што је 

документовано фотографијама, али није сад то повреда Пословника, 



господине Арсићу. Свако онај ко баци једну овакву приглупу политичку 

удицу неће наићи на нашу реакцију. Оставићемо да се сам ваља у том 

политичком блату. Нећемо да реагујемо на тако нешто. На тако нешто 

морате ви да реагујете. Мора да реагује и мандатарка и сада ми је јасно 

зашто она у експозеу нема ни једне речи о људским правима, о правима 

мањина, о политичким мањинама. Сада ми је апсолутно све јасно.  

 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ: Не постоје политичке мањине. Постоје 

посланици који подржавају Владу и који не подржавају. Иначе, било је 

случајева да су највећи посланички клубови били опозиција. Ништа 

страшно. 

 Реч има народни посланик Миљан Дамјановић. 

 МИЉАН ДАМЈАНОВИЋ: Хвала. 

 Даме и господо народни посланици, госпођице Брнабић, за разлику 

од других, ја нећу говорити о министрима, јер, просто, нових лица у овој 

Влади нема, а грађани Србије добро знају и ко су и какви су и за шта све 

нису способни.  

 Превише је кратко време да би се детаљно говорило о експозеу, 

мада треба прихватити као чињеницу да је ово списак жеља и обећања а 

право време за разматрање шта је урађено ће тек доћи. Списак жеља је ту, 

али шта је основно питање? Основно питање је – шта ћете бити у стању да 

урадите, да ли ће вам дозволити да нешто урадите и колико да урадите?  

 Хтели ви то да прихватите или не, госпођице Брнабић, ви ћете 

вероватно постати председник Владе са најмањом политичком тежином у 

историји. Да ли ћете је стећи током времена, то ћемо видети, то је на вама, 

али док размишљате о томе и пролази вам, претпостављам, свашта кроз 

главу, стално ми на памет пада антологијска сцена из „Маратонаца“ и 

читање тестамента, а то је: „Жао ми је што сте моји, а не деца мог неког 

непријатеља. Ко је вас познавао, ни пакао му неће тешко пасти.“ 

 Управо због овога говорим вам да ваши непријатељи нису са ове 

стране сале, како би у нормалном демократском друштву требало да буде. 

Ми смо ту да вас критикујемо, да говоримо шта није добро и укажемо на 

неке ствари, али вас, госпођо Брнабић, данас и ових дана руше они који ће 

највероватније подићи руку за ваш избор.  

 Ја ћу почети од предлога вас за мандатара. Када је велики вођа 

обавио консултације и били представници Српске напредне странке, 

легитимно је било да мандат дају, као што су и тражили, Српској напредној 

странци. Не може неко произвољно давати мандат ономе за кога и каже да 

нема већину. И то се и десило. Српска напредна странка није добила 

мандатара и онда се десила ситуација коју смо пратили у медијима – да је 

Александар Вучић, тобоже након што вам је указао поверење и схватио да 



нема већину у Парламенту, морао да трчи у странку и моли посланике да 

гласају за вас. Где то у демократском свету постоји, ево ви кажите, 

прихватићемо одмах.  

 С друге стране, те консултације, пошто неки добацују, биле су 

формалне. На тим консултацијама су управо господа која овде седе тражила 

да добију мандатара из својих редова и не може се просто поверовати да је 

председник државе произвољно решио да да некоме право да буде 

мандатар. 

 Оно што је исто доказ да нисте добронамерно предложени, 

представници владајуће коалиције су тада у медијски фокус ставили ваше 

сексуално опредељење, говорили о пореклу и слично. Чак је Вулин отишао 

корак даље и отворено рекао – има бољих кандидата, али гласаћемо за њу 

јер је тако Вучић рекао. Да су искрено хтели да вас хвале, ваљда би 

говорили о вашим способностима и о ономе што сте радили у претходних 

десет месеци као министар. Ми такав случај овде немамо.  

 Такође, цитирам представнике владајућег режима, кажу – они ће вас 

подржавати све док сте, ја ћу убацити реч, на вођином путу, они су рекли 

Вучићевом путу, па ће ваљда од случаја до случаја пратити да можда не 

скренете са пута вође, односно са Јожиног пута. 

 Вама је јуче пред камерама овде представник владајуће већине 

рекао – за вас нећу гласати из добро познатих разлога. Који су то разлози? 

Претпостављам да то није због ваше фризуре, ваљда је тако. Али шта се ту 

поставило као главно питање? Каже – ви немате породицу и њему се не 

свиђа ваше сексуално опредељење. То је разлог због чега представник 

владајуће већине неће гласати. Да је то рекао неко из опозиције, био би 

моментални жигосан. Око тога ћемо се сложити, имали смо ту ситуацију.  

 Али он каже, исти тај посланик владајуће већине, да подржава 

Вучића и остаје део владајуће коалиције иако неће гласати за Владу и за 

мандатара. Сад се поставља питање где то има. Како је могуће да неко ко не 

подржава Владу и мандатара може остати део власти? Ако је њега срамота 

да гласа за вас, како се фактички извлачи из контекста његових речи, да ли 

ће онда вас бити срамота да он остане у владајућој коалицији и да сутра 

дође и тражи места што по министарствима, што по неким јавним 

предузећима и тако даље?  

 С друге стране, имали смо да се напредњаци хвале што је овакав 

састав Владе, односно да немају идеологију и да их има од оних који су за 

интеграцију са Русијом па до оних који су за НАТО. Шта је то што их 

повезује, госпођице Брнабић, ако их не повезује идеологија? Па повезује их 

интерес. Ја верујем да ви нисте у могућности да им испуните тај интерес и 



верујем да ви то нећете, али сигурно хоће Александар Вучић, јер ће они сви 

гласати зато што је Александар Вучић рекао да се гласа за вас.  

 Моје је мишљење да ће велики вођа учинити све да у јавности, а и 

за вас, представи како сте ви аутономни, чак ће искористити и своје 

медијске могућности, хвала богу има их на располагању. Функција  

председника Владе је најмоћнија у држави, али када имате јаку странку иза 

себе. Узмите пример Томислава Николића. Он је тада послушао свог 

ученика, односно свог политичког сина, Александра Вучића, и поднео 

оставку на место председника странке како би био, јелте, председник свих 

грађана. Па зашто то сада, ако је то тако лепо и добро, исто не уради 

председник СНС, односно председник државе и поднесе оставку? Не, он то 

неће урадити зато што мора да сачува своју политичку моћ. А видели сте 

како је Томислава Николић завршио. Оног момента када му више није 

требао, он га је пензионисао. То ће урадити исто и са вама.  

 Моје је мишљење да је он желео да отопи оштрицу критика према 

себи и да их у једном тренутку усмери према вама.  Зашто? Зато што је 

у претходних пар година све време истицао – ја ово, ја оно, ја нећу 

дозволити, иако је ММФ рекао треба повећање плата и пензија, ја не дам, ја 

нећу да дозволим смањење пензија, ја одлучујем, ја сам рекао, тишина тамо 

и све остало шта је радио. Када неко све то изговори, онда на себе прихвата 

кривицу и одговорност. Тада је потребан неко ко ће ту кривицу и 

одговорност преузети на себе и моја претпоставка је да је ту улогу због тога 

поверио вама.  

 Мени је жао што ви сада на себе морате да преузмете баражну 

паљбу опозиције и одговорност, али у таквој сте ситуацији. Зато ће он у 

вашим будућим сукобима са члановима Владе јавно бити на вашој страни, 

то није спорно. Чак ме не би чудило и да „разголи“ неког министра који вам 

се супротставља, али на месту председника Владе бићете само до оног 

момента док он буде сматрао да сте му за то потребни.  

 С друге стране, када сте говорили јуче о КиМ, изнели сте исто оно 

што је и у експозеу претходног мандатара, а то је да од 2015. године 

заједница српских општина треба да се реши и успостави. Ако имамо 

толико тих силних пријатеља на Западу, зашто неко није притиснуо 

шиптарске власти и решио то питање ако је потписано у Бриселу?  

 С друге стране, оно што ми као српски радикали никада нећемо 

дозволити то је да вам, када отимате из локалних буџета, градовима, када 

отимате финансијска средства грађанима, аплаудирамо. Ако сте им већ 

одузимали зато што су поједини градоначелници били неспособни, а то су 

тада били градоначелници Београда, Ниша и, чини ми се, Новог Сада, ако 

нису били способни да уложе у одређене инфраструктурне пројекте, онда 



су морали због своје неспособности да поднесу оставке. И надамо се да се 

ово више неће дешавати, већ да ћете постављати способне, поштене и часне 

људе који ће знати да средства улажу на први начин, тамо где су грађанима 

најпотребнија. Хвала вам. 

 ПРЕДСЕДНИК: Хвала. 

 Реч има Ана Брнабић. 

 АНА БРНАБИЋ: Хвала. 

 Што се тиче политичке моћи коју председник Републике има, мени 

је свих ових година деловало да он сву своју политичку моћ вуче из 

резултата рада Владе, који су неупитни. Дакле, имамо ту резултат рада 

Владе.  

 Све ово о чему причамо последња два дана грађани препознају и 

грађани онда гласају. Што више грађана гласа, он има већу политичку моћ. 

Дакле има, свакако, огромну политичку моћ, коју вуче из резултата а не из 

ауторитативне или било какве диктаторске моћи. Дакле неупитних 

резултата. 

 Што се тиче тога како неко овде гласа или не гласа, свако има право 

да гласа како год жели. Ја сам овде да представим програм Владе, да 

представим свој тим и да пустим народним посланицима да гласају или не 

гласају. Не могу да улазим у то да ли ће неко да гласа за мене и за мој тим 

или неће да гласа, или ће гласати данас а неће сутра, или данас неће а онда 

сутра хоће да гласа. Па ви сте, људи, народни посланици.  Ви сви 

представљате овде стотине хиљада грађана, свако од вас. Ви сами 

одлучујете да ли ћете данас да гласате овако а сутра гласате онако.  

 Зашто се ја борим овде и јуче и данас и трудим се да одговорим на 

сва питања, и зашто имам све ове податке и информације? Зато што се 

надам да ће већи број народних посланика да призна резултате, да их види, 

да их прихвати и да ће ова Влада имати све већи и већи број гласова у овој 

Народној скупштини, да ће и други људи да се прикључују у ствари већини 

у Скупштини када разумеју и прихвате резултате Владе и подржавају је да 

би она ишла брже и боље. То је одговор на то.  

 Остала сам дужна два одговора пре овога. Један је око универзитета 

и та одлука је донета на бази истих таквих одлука из 2003, 2009, 2015. 

године. Влада у тој одлуци не доноси акт о акредитацији него о 

привременој важности диплома до завршетка акредитације... 

 (Александра Јерков: Завршена је акредитација.) 

 ... До завршетка акредитације, коју ради независно тело КАПК 

(Комисија за акредитацију и проверу квалитета). 



 Што се тиче Новог Сада и запошљавања чувара контејнера, хоћу да 

вам кажем да се у Новом Саду ствари полако доводе у ред, али је била 

катастрофална ситуација што се тиче броја запослених. Катастрофална! 

 Дакле, децембар 2013. године, Нови Сад – укупни број запослених 

9.249; оптималан број запослених за Нови Сад је 6.208. Само 50% више 

запослених у Граду Новом Саду, који се плаћају из буџета који пуне 

грађани. Само толико. Онда од децембра 2013. године креће 

рационализација. Децембра 2014. број је смањен на 8.943, па децембра 

2015. додатно смањен на 8.691, па децембар 2016, овај сад децембар, 

додатно смањен на 8.098. Ми смо за максималан број запослених дали 

Новом Саду рок до децембра 2017. да се додатно смањи на 7.898 да бисмо 

до 2020. године број запослених довели на 6.208, колико је оптимално и 

колико грађани треба да плаћају. О томе се ради када говоримо о озбиљној, 

одговорној државној управи која пази на финансије грађана. Хвала вам.  

 ПРЕДСЕДНИК: Хвала.  

 Реч има Александра Јерков.  

 Изволите.  

 АЛЕКСАНДРА ЈЕРКОВ: Захваљујем, председнице.  

 Госпођо Брнабић, чини ми се да ме нисте разумели. Нови Сад је пре 

три недеље запослио људе као чуваре контејнера. Не 2009. године, не 2010, 

2011. и 2012. године. У јуну 2017. године је Нови Сад склопио уговор са 

агенцијом која се плаћа из буџета Града Новог Сада и посао одређених 

људи у граду Новом Саду ће бити да чувају контејнере, што је, иначе, посао 

комуналне полиције.  

 Што се тиче универзитета нашег колеге муфтије Зукорлића... Прво, 

господине Шарчевићу, треба да вас је срамота због онога што сте рекли о 

Националном просветном савету. То су људи које сте ви бирали, 

председник ког сте ви бирали. Образовање нам је такво какво је. То су људи 

које имамо. То што вам се одређене њихове одлуке не допадају – можда би 

требало разговарати са њима а не дисквалификовати их – показује како ћете 

укључивати овај дијалог о ком сте почели да причате.  

 Што се тиче муфтијиног универзитета, госпођо Брнабић, он десет 

година не може да акредитује ниједан програм, из године у годину. Из 

акредитационог циклуса у акредитациони циклус он подноси захтев за 

акредитацију. Одбијају га сви, и Комисија за акредитацију контроле 

квалитета, и Национални савет за високо образовање, који је другостепени 

орган у том случају, и ви доносите одлуку пре недељу дана да се његове 

дипломе сматрају валидним до завршетка поступка акредитације. Колико 

пута он треба да буде одбијен за акредитацију да бисте ви рекли – хеј, па 

ово можда није то друштво засновано на знању ком тежимо, можда овај 



факултет заиста не испуњава услове за акредитацију, хајде да престанемо 

да том човеку чинимо уступке, хајде да престанемо, хајде да се сетимо да 

кажемо да можда не би требало…? 

 ПРЕДСЕДНИК: Захваљујем. 

 Реч има народни посланик Милован Дрецун.  

 (Миљан Дамјановић: Реплика.) 

 Ви немате основ за реплику. 

 МИЛОВАН ДРЕЦУН: Уважена председнице, госпођо Брнабић, 

кандидати за министре, колеге народни посланици, програм који нам је 

презентован је напредан концепт изградње модерне, просперитетне државе 

која ће бити у функцији грађана, подизања квалитета живота.  

 За реализацију тог програма, госпођо Брнабић, имате пуну, снажну, 

јединствену подршку СНС-а, која има подршку већине грађана.  

 Ја ћу се фокусирати само на неколико елемената програма који сте 

изнели. Поглавље „Повезивање Србије са Европом и светом“. Чињеница је 

да се ствара један полицентричан међународни поредак. Србија се, 

међутим, налази у средишту, условно да кажем, јужног крила 

евроатлантског простора и то дефинише наше место у свету, стратешке 

приоритете и однос према центрима моћи.  

 Поред нашег стратешког опредељења за чланство у ЕУ, веома добре 

билатералне сарадње и стратешког партнерства са државама попут Русије и 

Кине, сматрам да је од посебног значаја, управо због ове новонастале 

геополитичке позиције Србије, изградња стабилних развојних билатералних 

односа са САД, које имају највећи капацитет да утичу на процесе у овом 

региону. 

 Поглавље  „Блиска сарадња са земљама у региону“. Сматрам да је 

сарадња са суседима први и најважнији прстен нашег спољнополитичког 

деловања и позиционирања. Србија је изборила себи место регионалног 

лидера, темељни је стуб регионалне безбедности и сарадње. Ту позицију 

треба у наредном периоду да унапређујете јер ћемо тиме јачати и нашу 

укупну безбедност. 

 Питање Косова и Метохије је од пресудног значаја за будућност 

Србије, српског народа, будућност Републике Српске, наше европске 

перспективе. То питање се, међутим, не решава велеиздајничким 

дисквалификацијама, емоцијама, тешким говорима, тешким речима, 

залагањем за некаква ватрена решења и то одавде из Београда. То је 

погрешан пут. На тај начин нећемо решити питање Косова и Метохије. 

 Навели сте као један од циљева Владе историјски компромис и 

помирење српског и албанског народа. У томе имате моју пуну, безрезервну 

подршку. Неопходно је, међутим, дефинисати одрживи модел за тај процес. 



Не можемо бити вечити непријатељи. То је без перспективе и за нас и за 

њих, и за српски народ и за албански народ. Морамо коначно да затварамо 

ту огромну пукотину између нас и Албанаца.  

 Предлог председника Републике да се покрене унутрашњи дијалог о 

даљој политици према косовском питању мислим да је од посебног значаја, 

управо због промењених геополитичких околности у којима се Србија 

налази. Политичка подршка Русије нам је неопходна да бисмо спречили 

чланство Космета као некакве парадржаве у УН. Али неопходан нам је, 

ради одбране Космета, стални напредак у изградњи односа са ЕУ и са САД. 

Ко то данас не увиђа, на потпуно је погрешном путу када говори о одбрани 

Космета. 

 Снажна подршка српском народу на Косову и Метохији, 

превасходно преко Канцеларије Владе Републике Србије за Косово и 

Метохију, мора да се настави у наредном периоду, да се исправе уочени 

недостаци и да се помогне нашем народу да опстане. Наставак дијалога је 

нешто што нема алтернативу. Заправо, алтернатива постоји, а она ће нас 

водити у ново безумље. 

 Заједница српских општина је темељни стуб процеса нормализације 

односа и Бриселског споразума. Без њеног формирања нема процеса 

нормализације односа, ни наставка ни онога што је било. 

 Међутим, мислим да ћемо се суочити са чињеницом да морамо да 

видимо шта ћемо радити са Поглављем 35. Неопходне су промене у 

оцењивању напретка у том поглављу. Ми не можемо да дозволимо да 

будемо таоци неодговорног понашања Приштине у процесу нормализације 

односа. Наш однос и наш допринос у нормализацији процеса мора одвојено 

да се третира кроз Поглавље 35 од онога што Приштина ради, а то је 

потпуна блокада тог процеса и коначна реализација и стварање заједнице 

српских општина. 

 У Поглављу „Залагање за мир, стабилност и безбедност“ желим да 

вам кажем да је тероризам, превасходно радикални исламистички 

тероризам и џихадизам дугорочна претња безбедности наше државе и 

наших грађана. Навели сте да Србија подржава борбу против Исламске 

државе. Најважнији аспект те борбе је, међутим, унутар Србије. То значи 

спречавање финансирања, регрутовања, деловања, а за то нам је потребан 

нови модел обједињене противтерористичке стратегије који ће ова Влада, 

уверен сам, успети да пронађе и да изгради. Та борба ће бити дуготрајна. 

Морамо континуирано да припремамо кадрове, да их едукујемо, да их 

обучавамо, опремамо, усавршавамо да заједно могу и на међународном 

плану да се боре против тероризма. 



 Неопходни су нам јачи капацитети за спречавање и угрожавање 

безбедности земље и сајбер простора, што ће у наредном периоду све више 

долазити до изражаја. Такође, мислим да је неопходно, госпођо Брнабић, да 

дефинишете у наредном периоду свеобухватну стратегију супротстављања 

хибридном ратовању против наше земље, тј. покушајима да се преко тзв. 

меке моћи утиче на унутрашње политичке, економске, безбедносне процесе 

у земљи. То мора да буде један од стубова доктрине одбране и националне 

безбедности у наредном периоду. 

 Такође сте навели, очекујемо већи интензитет и учесталост 

природних непогода. Наравно, за то нам је неопходно јачање капацитета 

којима можемо да се супротставимо природним непогодама, попут 

капацитета Руско-српског хуманитарног центра, који, нажалост, у последње 

време постаје предмет геополитичког сучељавања великих сила. 

 Због тога је неопходно знати истину о Центру. Не могу да 

прихватим да је тај центар некакав шпијунски центар. Нека неко наведе 

коју је то шпијунску опрему видео у том центру. Само да напоменем, 

групација снага Центра од 100 људи је у време катастрофалних поплава 

спасила преко 2.200 људи, од тога 604 деце. Помогли су и Словенији и 

Босни и Херцеговини и Албанији. Помажу мигрантима. Врше 

разминирање, досада је очишћено четири милиона квадратних метара. 

Користи се најсавременији метод прогнозирања и моделирања ванредних 

ситуација и користе подаци са руских сателита. Центар је предао 18 

ватрогасних возила, врши обуку и тренинг и има сарадњу нпр. са 

спасилачком асоцијацијом Мађарске. Па где су ту шпијуни? 

 Нека амбасадор једне земље, који говори да Србија нема контролу 

ни могућност инспекцијског надзора над Центром, објасни ту чињеницу – 

ко је директор тог центра, чланови са српске стране у Надзорном одбору, у 

Управном одбору су делегирани од стране Владе Републике Србије. Дакле, 

имамо пуну контролу над оним што Центар ради. 

 Ако дозволимо да, због неодговорних изјава појединаца, којих је 

било у овом парламенту, прихватимо наметнуту тезу да се ради о 

шпијунском центру, онда смо постали талац геополитичког сучељавања 

Русије и САД, а то никако не може бити интерес наше државе. 

 Навели сте, такође, госпођо Брнабић, пуну посвећеност људским и 

мањинским правима. У потпуности вас подржавам, али мислим да посебну 

пажњу треба да посветите изградњи међунационалних односа на југу 

централне Србије, где живе и Албанци и Роми и Срби, посебно општине 

Прешево, Бујановац и Медвеђа, економском развоју тог краја, да би се 

сузио простор за екстремне политичке идеје попут оне о великој Албанији, 



интензивније укључивање Албанаца у државне институције, нешто што ће 

бити најбоља одбрана од свега тога. 

 Нема говора у програму о откривању и процесуирању ратних 

злочина. Очекујем да ћете пружити пуну подршку Тужилаштву за ратне 

злочине, посебно новом тужиоцу, и спремност да се процесуирају и 

злочини над српским народом, што досад није био случај јер је веома 

рестриктивно рађено. 

 Желим да вас обавестим да је и Одбор за Косово и Метохију 

Народне скупштине формирао радну групу која прикупља доказе о 

злочинима који су почињени од стране припадника терористичке ОВК и да 

смо у директној комуникацији са Специјализованим тужилаштвом Суда за 

ОВК. Мислим да ћемо одрадити велики посао да злочинци буду приведени 

правди. Зато очекујем да овој радној групи пружите пуну подршку. 

 На крају, навели сте – људи су највећа вредност. У средишту 

деловања Владе треба да буде грађанин, да разумете проблеме грађана, да 

разумете муку народа, да учините живот бољим свим људима. Зато вам 

дајем подршку. Немојте да изневерите ни нас посланике који вам указујемо 

поверење, ни грађане који очекују бољи живот. Хвала. 

 ПРЕДСЕДНИК: Хвала. 

 Реч има Александра Чабраја. 

 АЛЕКСАНДРА ЧАБРАЈА: Поштована мандатарко, не знам да ли се 

сећате тога, али ви сте били присутни овде прошле године као кандидат за 

министра када сам тадашњег мандатара Вучића подсетила на његово 

обећање не из тадашњег експозеа, из 2016. године, већ на она обећања из 

експозеа из 2014. године да ће отворити Народни музеј. Он ми је тада 

одговорио да ће Народни музеј бити отворен у његовом наредном мандату, 

односно у наредних годину дана, што се, нажалост, ипак није догодило.  

 Ја сам чула да сте се ви у свом експозеу такође осврнули на 

отварање и да сте рекли да ћете учинити све што је у вашој моћи да 

отворите Народни музеј и Музеј савремене уметности. Ја мислим да ви сада 

имате велику прилику да уђете буквално у историју као премијер који ће 

после толико времена успети да отвори Народни музеј, а исто тако, могли 

бисте да уђете у историју по много чему, рецимо, да повећате плате и 

пензије, да ослободите медије, да решите случај Савамала, да решите случај 

Хеликоптер, да уведете плаћање пореза Цркви, да испитате све сумњиве 

докторате и дипломе, да зауставите белу кугу, да се побринете да се деца 

више не лече СМС-овима већ терапијом, да спречите корупцију, да 

прекинете задуживање Србије, да извршите реформу правосуђа и ако бисте 

се побринули да бар неки од оних који су одговорни за пропадање Србије 



претходних година изађу пред лице правде, што се досада, по мом 

мишљењу, уопште није десило.  

 О вама се ових дана причало много, али без обзира на све то што је 

речено, чињеница јесте да је највећа политичка моћ у Србији од данас у 

вашим рукама. Политичка моћ највећа у Србији званично више није у 

рукама Александра Вучића. Ви сте у свом експозеу написали – где су већа 

права, ту је и већа одговорност. Највећа моћ и највећа одговорност у Србији 

од данас су у вашим рукама. Хвала.  

 ПРЕДСЕДНИК: Реч има народни посланик Снежана Б. Петровић. 

 СНЕЖАНА Б. ПЕТРОВИЋ: Захваљујем. 

 Уважена председнице, потпредседници, даме и господо народни 

посланици, поштована госпођо Брнабић, ви који сте са својим тимом 

кандидати за председника Владе и за министре, чули смо ваш експозе и 

чули сте да ће Посланичка група ПУПС дати подршку. 

 У свом излагању, у име Одбора за привреду, који водим, осврнућу 

се на економију и привреду ове земље и, као што сте и ви говорили и као 

што то званични подаци говоре, а већ имамо податке из првог квартала ове 

године, резултати су импресивни, а са истима треба наставити. 

 Неопходан нам је и привредни и економски раст. Наравно, свесни 

смо нових, постојећих, досадашњих улагања, инвестиција, фабрика и нових 

радних места. То је, наравно, допринело тим импресивним резултатима, но 

нама су и даље преко потребна даља улагања, нове инвестиције, нове 

фабрике, проширење производње и нова радна места. 

 Политика штедње је могућа и потребна до одређене мере, али на 

дуге стазе она је неодржива и то сви добро знамо. 

 Зашто нова радна места? Из неколико разлога. Новим улагањима, 

новим инвестицијама, новим запошљавањима зауставиће се одлив младих, 

и то је прва ствар. То је оно што нам је јако важно.  Друга ствар, то ће 

бити нови приливи и за буџет кроз различите основе, а то су порези, 

доприноси и друга давања, што ће допринети побољшању стандарда 

грађана, њихове куповне и потрошачке моћи. Ово, наравно, за крајњи циљ 

има даље смањење стопе незапослености, што је један од ваших али и 

наших циљева. 

 Реални раст БДП-а у првом кварталу износи 1%. По проценама он 

ће и ове године износити 3%. То је просек виши од европског. Ово су 

процене, а на вама и вашем тиму је да их реализујете, односно да 

стимулишете даљи раст, развој и профитабилност у свим секторима. 

 Ево нас на половини године и ускоро ћете имати резултате за првих 

шест месеци. И то је добро, јер ћете моћи да интервенишете тамо где је то 

потребно како би се наставило са остваривањем даљег суфицита. 



 Расте промет робе у трговини на мало, бележимо изузетне резултате 

у услужном сектору, очекујемо раст у пољопривреди, индустрији, 

грађевини и енергетици, имате изузетно добра и повољна кретања у 

спољнотрговинској размени, о томе сте говорили, али сматрам да ту има 

доста простора за још боље резултате. 

 Одлука Србије за постепено раздуживање је добра и треба 

наставити са смањивањем буџетског дефицита уз поштовање начела 

опрезности. О томе смо говорили приликом усвајања буџета, и то је 

укратко. 

 Ево нас сада код онога што је за нас из ПУПС била веома тешка, 

озбиљна и одговорна одлука. Свесно и одговорно, знајући да треба да 

подржимо мере фискалне консолидације, да подржимо стабилизацију наше 

државе, учинили смо то са пуном свешћу какав је то терет који ће поднети 

групација коју ми заступамо, а то су пензионери и запослени. Данас су 

резултати фискалне консолидације веома видљиви и то је добро. Стичу се 

услови, како је то најавио досадашњи премијер и нови председник државе, 

господин Александар Вучић, за повећање плата и пензија, и то је неопходно 

јер су заиста највећи терет поднели управо радници и пензионери и сада их 

треба ослобађати тог терета. 

 Најавили сте реформе у државној управи и државним предузећима. 

Слажем се да је то потребно, али и то треба чинити опрезно. Противник сам 

отпуштања запослених и групација из које долазим, односно ПУПС је 

противник тога. За нас је врло важно рационализовати трошкове и паметно 

управљати трошковима. Сматрам да у другим јавним предузећима, 

државним предузећима има простора за смањење трошкова и правилно 

управљање истим, али, молим вас, са акцентом на приходној страни. 

Дубоко верујем да са таквим опхођењем и домаћинским пословањем може 

доћи до повећања прихода, односно остваривања све веће добити, односно 

озбиљнијег пуњења буџета, што би омогућило сигурну, редовну и пуну 

исплату пензија. 

 Да говорим о овоме за право ми даје искуство које носим из једног 

великог система у којем радим преко 25 година. Успели смо да се 

реформишемо сопственим снагама, да рационализујемо трошкове, да 

повећамо приходе, да уплатимо у буџет годишње 1%. За мандата нашег 

претходног директора а сада кандидата за министра у вашем тиму наше 

предузеће је за четири године уплатило сто милиона евра у буџет 

Републике Србије. 

 Ово су непобитне чињенице и, молим вас, имајући у виду ове 

чињенице, захтевам од вас да посебну пажњу обратите на сва државна 

предузећа и учините максималан напор да се постојећи запослени 



максимално упосле, да приходују, да стварају нове вредности, да пуне 

буџет, да чувају своја радна места, да њихови менаџменти проналазе нова 

радна места, јер ћемо тако свакако очувати постојеће запослене и додатно 

их упослити у складу са законом. 

 Шта је човек? Човек је оно што ми из ПУПС-а стављамо у центар 

свога деловања, своје бриге и свога инсистирања и вођења политике у 

правцу бољитка за човека. Политика ради политике, критика ради критике 

– то одлучно одбацујемо, али човек је тај о коме морамо да бринемо. То су 

наши пензионери, њих 1.700.000 или нешто мало преко тога. То су 

запослени у нашој држави. То су земљорадници. За нас су они јако важни. 

 О пензионерима смо већ говорили, о начину да они достојанствено 

живе и да осете реални бољитак у државној каси јесте бољитак у њиховом 

новчанику, око тога ћемо се сложити. 

 Где су ту запослени? Само наша посланичка група или 

представници ПУПС-а који су имали прилику да управљају или руководе 

одређеним предузећима потпуно су свесно говорили о корпоративној 

друштвеној одговорности и исту примењивали. Да, да, то није шала, то је 

велика збиља. Корпоративна друштвена одговорност има два сегмента – 

интерну одговорност и екстерну одговорност. 

 Зашто запослени? Да, они су у оном сегменту интерне 

одговорности. Брига о запосленима, колективно преговарање, чување и 

очување радних места, али искључиво и само проналажењем нових 

послова, максималним упошљавањем и стварањем нових вредности и 

нових резултата, адекватни колективни уговори, колективна преговарања у 

складу са законом … Један од колективних уговора је управо тај који смо 

ми склопили у Пошти Србије, који важи за један од најбољих, а о томе зна 

министар Расим Љајић и о томе синдикати говоре на својим скуповима. 

 Што се тиче екстерне одговорности, ту мислим како на наше домаће 

компаније и предузећа, тако и на стране компаније које послују овде, на 

простору Србије. Шта је ту јако важно? Важно је да се односе према 

заједници у којој послују, овде код нас у Србији, на исти начин како се 

односе и у земљама одакле су дошли, да доприносе широј друштвеној 

заједници или локалној заједници и да и они примењују, једнако као што се 

и ми трудимо да примењујемо, ту интерну и екстерну одговорност.  

 Треће, земљорадници. Дакле, код чињенице да имамо 4.700 села, да 

1.200 села замире, да је 631.000 регистрованих сеоских домаћинстава у 

којој своју егзистенцију остварује 1.400.000 наших становника, грађана, 

земљорадника. То вам је петина Србије. То није занемарљиво, то је 

изузетно важно, и ту Влада на чијем ћете челу бити, и пројекти које сте 

подржали, и министри задужени за реализацију те политике морају то 



озбиљно спроводити, јер је тим људима неопходна и путна и саобраћајна и 

здравствена и просветна инфраструктура како би могли несметано да 

функционишу.  

 Оно што је најважније, то је тај велики пројекат ревитализације или 

оживљавања задругарства. Та подршка добијена је од вас у Влади, добијена 

од САНУ, добијена је од Српске православне цркве, али и овде у пленуму, 

коначно смо се сви ми Срби око нечега сложили.  

 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ: Време. Захваљујем. 

 Поштовани народни посланици, сагласно члану 27. и члану 87. став 

3. Пословника обавештавам вас да ће Народна скупштина данас радити и 

после 18.00 часова.  

 Реч има народни посланик Милена Турк.  

 

 МИЛЕНА ТУРК: Захваљујем, председнице. 

 Даме и господо народни посланици, на јучерашњој седници смо 

имали прилику да чујемо експозе мандатарке Ане Брнабић, оквирни план 

рада будуће Владе, али и да сумирамо досадашње резултате.  

 Ово је прилика да подвучемо црту и да сагледамо ефекте 

досадашњег рада, али и прилика да наставимо са програмом који је 

досадашња Влада имала, да наставимо континуитет, јер је управо ова 

политика добила највећу подршку грађана. Одговорни смо пред тим 

грађанима који су недвосмислено подржали политику коју води Александар 

Вучић, који су јасно рекли да је ово једини пут упркос тешким мерама које 

су биле предузете, да је ова политика једина реална и могућа и да, просто, 

нема алтернативу.  

 У експозеу се наводи да су циљеви Владе економски развој и 

стабилност и заиста бих се сложила да су ово кључне речи, јер када 

говоримо о стабилности, то је, заправо, предуслов за развој, за подстицање 

улагања, сигурност за инвеститоре и гарант одрживости. Фокус је јачање 

међународног положаја Србије, али исто тако је и циљ да Србија постане 

јака, економски развијена земља која ће уживати углед и поштовање у свету 

и у којој се може пристојно живети.  

 Пред нама су бројни изазови. Сигурно је да неће бити лако у 

наредном периоду, али је исто тако јасно да Србија мора имати снаге и бити 

довољно јака да се са овим потешкоћама избори. Наставиће се одржавање 

добросуседских односа, подстицање дијалога, подстицање партнерства и 

Србија ће наставити да показује да је спремна да буде лидер у региону.  

 Када је реч о експозеу, истакла бих важност тога што је акценат 

стављен на инфраструктуру. Говорим, наравно, о Моравском коридору који 

ће повезати Појате и Прељину и чија се израда пројектне документације 



очекује, јер је инфраструктура предуслов за инвеститоре. Они очекују 

спремну инфраструктуру, локалну самоуправу која ће сарађивати и спремне 

кадрове.  

 Један од приоритета Владе је такође улагање у одбрамбену 

индустрију, у наменску индустрију. Само је „Наменска“ из Трстеника у 

протеклих пар месеци добила 3,5 милиона евра за набавку нових машина, 

што је, наравно, изузетна мера, изузетан подстицај и обезбедиће 

модернизацију и развој производних капацитета, већу конкурентност, 

потражњу производа, али исто тако прилику за нова запошљавања.  

 Што се пољопривреде тиче, такође поздрављам меру помоћи 

произвођачима да им се обезбеди пласман на страна тржишта и улагање у 

прерађивачке капацитете. Чињеница је да ми имамо изузетно квалитетне 

производе, али је важно да им повећамо цену кроз прерађивачке 

капацитете. Удруживање је такође нешто на шта је стављен акценат, јер ће 

се постићи боља цена и конкурентност за пољопривреднике.  

 Истакла бих још један веома значајан резултат Министарства 

пољопривреде, јер је у прошлом мандату донет Закон о подстицајима у 

пољопривреди и руралном развоју и први пут су препознате потребе 

калемара. У овом закону је створен законски оквир за подстицаје 

калемарима, што је изузетно значајно за калемаре општине Трстеник.  

 Заиста поздрављам ову меру и захваљујем се министру Недимовићу 

што је имао слуха и ослушкивао потребе и сугестије калемара. Наравно, 

опредељена су средства у буџету и правилник је објављен, где су кроз мере 

и услове који су прописани обезбеђена средства која ће субвенционисати 

производњу лозно-садног материјала, сертификацију и економску 

производњу. Дакле, први пут у овом мандату су калемари добили своје 

место и препозната је ова производња. То ће, наравно, допринети очувању 

домаћих сорти, што је изузетно важно.  

 На крају, дужни смо грађанима који су дали подршку оваквој 

политици да будемо доследни и упорни, да постижемо резултате, да будемо 

ефикасни. Дужни смо да, зарад грађана који су, упркос тешким мерама, овој 

политици дали подршку, постижемо добре резултате, да стварамо добар 

пословни амбијент, да привлачимо инвеститоре и да заштитимо наше 

интересе и границе на најбољи могући начин.  

 Тим квалитетних људи који је предложила госпођа Брнабић је 

засигурно одлична постава, која ће својим искуством допринети 

реализацији овог програма и у дану за гласање подржаћу овакав састав 

Владе. Хвала.  

 ПРЕДСЕДНИК: Реч има народни посланик Ђорђе Вукадиновић.  



 ЂОРЂЕ ВУКАДИНОВИЋ: Има врло мало времена за јако много 

тема, тако да многи приговори неће моћи бити изречени, на многе неистине 

неће моћи бити одговорено. Али, ево, госпођа Брнабић се жалила јуче на 

нападе и клевете којима је изложена. Верујте, ви бар имате времена колико 

хоћете и можете на то да одговорите, али вас разумем и, када прескочимо 

неке, добар део директних или индиректних увреда је заправо долазио, 

давно пре него што се знало да ћете ви бити мандатар, управо од стране 

посланика владајуће коалиције.  

 Било како било, ви сте се и жалили, када је реч о опозицији, на речи 

фикус и, шта знам, Мирко Цветковић... Нисам знао да је увреда када се 

неком каже да је Мирко Цветковић, али свеједно. Дакле, ви их демантујте, 

госпођо Брнабић. Демантујте па покажите да нећете бити фикус, да нећете 

бити марионета у рукама председника Републике. Наравно да председник 

Републике, не само због свог мандата и тог положаја, има одређен 

легитимитет који проистиче из начина на који је изабран, али његова 

функција је, ипак, репрезентативна. Али ви сте, рекао бих нажалост, 

најважнија политичка функција у држави Србији и чекам да се понашате у 

складу са том функцијом.  

 С друге стране, кажем, биће ми драго ако ме демантујете и покажете 

да ћете моћи да водите тај тим, за који знамо и ви и ја и бог да га нисте 

сами бирали него је у великој мери наметнут. Овде нема довољно столица, 

односно места за све чланове Владе, а обећана нам је мала Влада. Само бих 

подсетио да у окружењу, Мађарска има осам ресора, Словачка, Чешка око 

14, плус минус једно, Румунија, Бугарска 16. Хоћу да кажем да је ово једна 

од већих влада у региону.  

 Овде се говори о Влади континуитета. Да, али тај континуитет је, 

рекао бих, лош. Што не значи да није учињено понешто добро и што не 

значи да понешто треба похвалити. И са министрима из ове Владе смо 

понекад умели, када је било прилике, да водимо конструктивне разговоре, 

када су долазили овде са конкретним и добрим предлозима. Нажалост, то је 

више био изузетак него правило.  

 Када се хвалите резултатима претходне Владе, чији сте наставак, 

онда бих подсетио на податак који се много мање зна и много мање 

промовише – не само пораст дуга са 15,3 на 24,3 милијарде, него да су 

робне резерве ове земље опале са 12 милијарди на 9,4 милијарде. То је 

значајан пад од доласка не претходне, него ваше, СНС Владе. Значи, 

девизне резерве опадају, дуг расте. Био је и већи, сада је опао за неколико 

процената, то смо расправили са господином Вујовићем.  

 Пошто сте ви најважнија политичка функција у држави, од сутра и 

од данас, онда морам да вас питам – шта је са суспензијом правног поретка 



у Савамали? Шта ви намеравате да предузмете поводом тога? Шта је са 

покушајем атентата, или наводним покушајем атентата на премијера 

Вучића у Јајинцима? Шта је са давањем дипломатског статуса Руском 

хуманитарном центу у Нишу? Дакле, то су пар екселанс политичка питања 

те очекујем од вас, као најважније политичке личности, пар екселанс 

политичке одговоре. Хвала.  

 ПРЕДСЕДНИК: Хвала.  

 Реч има народни посланик Србислав Филиповић.  

 СРБИСЛАВ ФИЛИПОВИЋ: Хвала, председавајућа.  

 Госпођо Брнабић, даме и господо кандидати за чланове Републичке 

владе, драги грађани Републике Србије, велика је част имати прилику да 

говорите у дану када бирамо Владу своје земље. То је и велика 

одговорност. Све ово што ми данас изговоримо остаје негде уписано, остаје 

у историји, неко ће то једног дана читати, а бојим се да ће се неко једног 

дана и прекрстити кад прочита оно што је један говорник говорио малопре.  

 То су, госпођо Брнабић и уважена председавајућа, потпуно 

безначајни људи, марионете, они који не могу да прикупе ни 1%, ни 2%. 

Они који имају мање од неважећих листића не треба да вас брину, не треба 

њихово мишљење превише да вас забрињава. То су они који су навикли да 

живе на лажним истраживањима, то су они који су навикли да брину само о 

свом личном интересу. То су они који су навикли да живе од рекетирања, 

од великих провизија.  

 Ово је историјски дан за Србију и због тога што добијамо за 

премијера жену. Ово је историјски дан за Србију зато што настављамо 

континуитет са Владом коју је водио, успешно водио, најбоље досада водио 

Александар Вучић, са Владом која је имала најбоље резултате, слободно 

могу да кажем и у модерној политичкој историји Србије.  

 Наравно, пред вашом Владом су бројни изазови, изазови када је у 

питању спољна политика, када је у питању одбрана статуса КиМ унутар 

Републике Србије, када је у питању одбрана онога што смо направили сви 

заједно на челу са Александром Вучићем, када је у питању финансијска 

стабилност.  

 Пред нама је, такође и пред Владом коју ћете ви, уверен сам, водити 

када се буде изабрала на крају овог дана, и борба за довођење што више 

инвеститора, да што више људи запослимо, да наставимо да отварамо ауто-

путеве, да изграђујемо мостове, да наставимо једну успешну, јаку и снажну 

политику у којој ће Србија, уверен сам, на крају мандата ове Владе бити 

још јача, још боља, још успешнија и још стабилнија земља.  

 Положај Србије у свету је много бољи него што је био пре пет и 

десет година. Србија је научила да побеђује. Србија данас више није отирач, 



није тепих по коме ко шта хоће, ван њених граница, ради. Са Србијом се 

данас разговара са пуним уважавањем. За то је заслужна Влада коју је 

водио Александар Вучић и у том смислу тражимо континуитет од вас, 

тражимо континуитет од ове Владе. 

 Желим да истакнем и то да су неки говорили о стручности, о 

компетентности оних људи које сте ви предложили да буду чланови ваше 

Владе, вашег кабинета. О стручности можете да говорите онда када 

упоредите резултате своје Владе са резултатима ове Владе, па када кажете 

да је у претходним владама 400.000 људи остало без посла, да није било 

ауто-путева, да је било мостова али по неупоредиво већим ценама него што 

је то реално требало да буде, када није било фабрика, када је Србија ишла 

све дубље и дубље у дубиозу. Ова Влада и она претходна је показала да има 

стручност, да има резултате и у том смислу не можемо да говоримо да се у 

овој Влади не налазе стручни људи. 

 Такође, желим да похвалим у претходној Влади МУП, оно што је 

важно за наше грађане, питање безбедности, министарство које води др 

Небојша Стефановић, које је остварило бројне резултате, пре свега на 

смањењу стопе криминалитета.  Данас се у Србији поред школа не 

продају слободно наркотици нашој деци. Данас се онај ко хоће да се бави 

криминалом и корупцијом плаши руке власти, од МУП-а, од полиције у 

Србији. Данас више нема криминалаца који слободно шетају Србијом и 

раде шта хоће. Данас је Србија слободна земља, стабилна, уважавана у 

региону, у свету, у Европи и ви ћете имати подршку народних посланика и 

грађана Републике Србије уколико тим путем наставите и даље.  

 Молим вас да тако наставите, како нам свима бог помогао и како би 

нам било боље у будућности. Хвала. 

 ПРЕДСЕДНИК: Хвала. 

 Реч има народни посланик Драган Весовић.  

 Имате 30 секунди. 

 ДРАГАН ВЕСОВИЋ: Трудићу се да ово што ћу рећи стане у тих 30 

секунди. 

 Дакле, госпођо будућа премијерко, не приличи вам као дами да 

Српском покрету Двери  импутирате оно што нисмо рекли. Нико није рекао 

да је Српски информативни центар који је при Српској православној цркви 

у Лондону седиште стране агентуре. Када смо о агентурама говорили, 

мислили смо на ваш део биографије где кажете да важну фазу у вашој 

пословној биографији представља ангажман у различитим америчким 

консултантским фирмама које су у Србији реализовале пројекте. Мислимо 

смо на USAID, на НАЛЕД који је формиран 2006. године и на East West 

Bridge. Тај смо одговор тражили. Хвала. 



 ПРЕДСЕДНИК: Ана Брнабић. 

 АНА БРНАБИЋ: Ја сам невероватна комбинација  фикуса и 

даме.  

 Хоћу да вам кажем, прво, да се нисам жалила на то како су ме све 

звали у последњих седам дана. Управо супротно, јуче сам рекла – зовите ме 

како год будете желели; како год хоћете ме зовите, то говори више о вама 

него што говори о мени. Тако да слободно удрите машти на вољу и само 

напред. 

 Много важније од свега тога заједно је што сам хтела да обавестим 

народне посланике да ми сада имамо, од пре два минута, две првакиње 

света у теквонду. Пре два дана је Вања Станковић освојила злато на 

Светском првенству у теквонду. Првакиња света, са 19 година, наша Вања. 

Управо је Милица Мандић освојила злато. То сам хтела да вам кажем. 

 ПРЕДСЕДНИК: Хвала лепо. 

 У складу са чланом 87. Пословника Народне скупштине, сада 

одређујем паузу у трајању од 60 минута.  

 Настављамо са радом у 15.00 часова.  

 Први говорник је народни посланик Владимир Маринковић. 

 

  (После паузе – 15.05) 

 

 ПРЕДСЕДНИК: Настављамо са радом. 

 Реч има народни посланик Владимир Маринковић. 

 ВЛАДИМИР МАРИНКОВИЋ: Уважена председавајућа, поштовани 

кандидати за министре у Влади Републике Србије, даме и господо народни 

посланици, Социјалдемократска партија Србије је као кључне речи и 

кључне поруке у оквиру експозеа, који смо помно слушали јуче, госпође 

Брнабић, дефинисала – модернизацију, четврту технолошку револуцију, 

економски развој, ново запошљавање, инвестиције у образовање и науку. 

То су оне вредности које Социјалдемократска партија Србије уназад већ 

неколико година баштини, са којима се слажемо и даћемо свој максимални 

допринос да се имплементација ових идеја и свих пројеката које је започела 

и прошла Влада Републике Србије, а надамо се да ће ова Влада, када се 

изабере, на челу са госпођицом Брнабић, да настави ту политику и да је 

реализује у корист свих грађана Републике Србије и наше земље. 

 Оно што бисмо ми издвојили као најбитнију ствар у оквиру самог 

експозеа и стратешког плана ове Владе, то је инвестиција и то је развој 

оних сектора који су пропулзивни, који могу да доведу до тога да Србија 

има много више радних места него данас, да доведе до тога да Србија 

поштује и гаји вредности на којима су засноване оне модерне земље, земље 



развијених демократија, развијених економија, а то је слободно 

предузетништво, то је слободно тржиште, то је поштовање људских права и 

поштовање радничких права. 

 Наравно да се наши циљеви који се односе на социјалну правду 

искључиво могу реализовати кроз то да подстичемо предузетништво, да 

наши људи, а поготово млади људи, имају ту слободу да покрећу своје 

послове, покрећу приватне иницијативе и да Србија постане дефинитивно и 

у пуном капацитету друштво једнаких шанси – да сви имају право, у складу 

са својим могућностима, квалификацијама, вештинама, образовањем, да 

нађу добар посао, како у приватном тако и у јавном сектору, али и да 

покрену свој посао и да имају могућност да добро зарађују, да запосле своје 

породице и да на тај начин дођемо до тог циља да се у Србији отвара много 

више предузећа годишње него што се затвара. 

 На тај начин, кроз подстицаје, кроз креирање јасног, доброг и 

квалитетног законског оквира, креирамо економију која ће се заснивати на 

знању, која ће се заснивати на породичном бизнису, на конкурентности, на 

новим знањима и на новим технологијама. Развој информационих 

технологија, унапређење студијских програма на универзитетима, 

преквалификација, коју је у оквиру свог министарског мандата госпођица 

Брнабић покренула а тиче се преквалификације људи за послове у ИТ 

сектору. Сама чињеница да нам фали 15.000 људи, да бисмо могли сутра да 

их запослимо само када бисмо их имали, довољно говори о томе да Србија 

има јако велики потенцијал у овом сектору. 

 Не бих се сложио са колегама који говоре о томе да ми имамо 

шансу само када су у питању одређене индустријске гране које се заснивају 

на радно интензивним технологијама. Не, људи у Србији, млади људи у 

Србији су школовани, они су способни, они имају добре квалификације, 

имају квалитете и могу да раде послове у оквиру области нових 

технологија. То је важно за Србију, зато што те нове технологије и те 

привредне области и сектори креирају највише радних места, креирају оно 

што је Србији највише потребно, а то је стварање додатне вредности, 

стварање конкурентности. Не само у односу на регион; ми желимо да 

будемо конкурентни и у односу на земље ЕУ, јер, наравно, сви знају да је 

стратешки циљ ове бивше а и будуће Владе пуноправно чланство Србије у 

ЕУ, сарадња и угледање на економски најразвијеније земље на свету – на 

Јужну Кореју, на САД, на Израел.  

 Подсетићу вас, јуче је премијер Израела Бенјамин Нетанјаху 

отворио Недељу информационих технологија у Израелу и дефинисао 

приоритет Израела да буде једна од пет држава на свету која ће имати 

најразвијенију ту област и која ће имати највећи извоз у овој области. Ако 



то ради Израел, зашто то не би радила и Србија када има све ресурсе да то 

ради? Наравно, потребно је да имамо подстицајну пореску политику. 

Потребно је да дефинишемо јасан ниво и јасну политику подстицаја за овај 

сектор у Републици Србији и за све друге секторе који нам могу донети 

пуно радних места и који нам могу донети пуно додатне вредности. 

 Наравно, мандатарка је поменула и микрофинансирање. То је јако 

битна ствар. На тај начин можемо креирати хиљаде радних места, хиљаде 

могућности за запошљавање и породични бизнис и даћемо пуну подршку за 

закон о микрофинансирању. Гласаћемо за њега у Народној скупштини да 

створимо услове за овакав вид финансирања микро, малог и средњег 

бизниса у Републици Србији.  

 Социјалдемократска партија Србије ће у дану за гласање подржати 

избор Владе, подржати избор мандатарке и све оно што је у складу са 

социјалдемократским идејама, социјалдемократским принципима као 

водећом идејом 21. века.  

 ПРЕДСЕДНИК: Реч има народни посланик Бранка Стаменковић.  

 Изволите. 

 БРАНКА СТАМЕНКОВИЋ: Хвала.  

 Осврнула бих се на део експозеа који се тиче здравства. На те три и 

по странице које смо видели у овом писаном документу. Оне углавном 

своје упориште имају у претходном експозеу, јер је кључна реч којом 

већина пасуса почиње „наставиће се“, што је негде и логично, јер је 

претходна Влада трајала непуних годину дана а већи пројекти захтевају 

дуже време да би се обавили. 

 Постоји, међутим, један део претходног експозеа о коме овде нема 

ни речи, а тиче се здравства, па моје питање има упориште у том делу 

експозеа, те ћу, у духу скупштинске традиције коју је установио колега 

Атлагић, прочитати тај део да бих поставила питање: „Три и по милијарде 

евра сваке године потрошимо на здравство. Не знам где и како нама од 

тога, ћорав може да види да нама негде нестане милијарда. Не знам где и 

како, негде те паре нестају.“ 

 О овој милијарди у овом новом експозеу нема ни речи. Значи да 

нити смо је нашли, нити се она тражи. Мене занима нађосмо ли те новце; да 

ли и ту имамо континуитет, да се то и даље на годишњем нивоу одлива. 

Молим вас, милијарда евра нису мали новци, а ми лечимо децу СМС-ом. 

Милијарда евра је 30% буџета који одвајамо за здравство и то је око 3% 

нашег БДП-а.  

 Унапред захваљујем мандатарки на одговору. Похваљујем то што је 

јуче обећала да ће одговарати на питања. Хвала.  

 ПРЕДСЕДНИК: Хвала. 



 Реч има народни посланик Неђо Јовановић.  

 НЕЂО ЈОВАНОВИЋ: Захваљујем се, председнице. 

 Поштована мандатарко, уважени кандидати за чланове Владе 

Републике Србије, поштовани народни посланици, поштовани грађани 

Србије, онако како је већ истакао наш овлашћени представник, наш друг 

Ђорђе Милићевић, посланичка група СПС ће безрезервну подршку дати 

овом саставу Владе и експозеу мандатарке и, самим тим, гласати за предлог 

ове Владе.  

 Оно што је јако важно истаћи а што произлази из експозеа или 

програма који је предочила мандатарка овом пленуму јесте чињеница са 

којом се СПС безрезервно слаже, а то је да се настави реформски пут 

Србије у циљу крајњег стратешког циља, а крајњи стратешки циљ наше 

државе јесте улазак, чланство у ЕУ. 

 Имамо започете реформске процесе, и то врло успешно, и ти 

реформски процеси се прате и вреднују од оних који су за то надлежни и 

који представљају саставне делове органа и тела ЕУ. Веома смо задовољни 

што је то вредновање дало позитивне резултате. Веома смо задовољни 

чињеницом да је значајан део поглавља већ отворен. Веома смо задовољни 

и чињеницом да ће и друга поглавља ускоро бити отворена, што указује, на 

недвосмислен начин, да је претходна Влада радила и те како добро.  

 Континуитет који се мора задржати подразумева две ствари. Прва – 

да се интензивира све оно што је досада рађено изузетно успешно. Друга – 

да кроз тај интензивнији процес долазимо до решавања оних проблема које 

досада нисмо стигли или нисмо успели благовремено да решимо.  

 Међународни положај, међународни углед Републике Србије је, 

управо због резултата претходне Владе, сада већ тако можемо рећи, 

изузетно добар. То подразумева да је Република Србија водила изузетно 

добру спољну политику и да су ту они који су били најодговорнији и који 

су на својим леђима понели највећи терет обавезе да та спољна политика 

буде успешна управо сада председник државе господин Вучић и министар 

спољних послова и први потпредседник Владе Ивица Дачић. 

 Наставак интеграционих процеса несумњиво јесте нешто што ће ова 

Влада имати као своју обавезу и на том путу наилазити на нова искушења, 

нове изазове. Један од тих изазова несумњиво јесте решавање питања 

Косова и Метохије, статуса Срба на територији КиМ, као и многе друге 

нерешене ситуације које се везују за све сегменте и друштва и државе.  

 Не постоји ниједан ресор који није дао свој допринос у овим 

реформским процесима. Дакле, не постоји ниједно министарство које се 

није укључило у успешно решавање оних задатака и обавеза које нам 

предстоје да би се широм отворила врата Србији за улазак у ЕУ, почев од 



здравства, просвете, правосуђа, полиције, да не набрајам све остале ресоре. 

Али, кад смо већ код тога, ја ћу се фокусирати само на два ресора која се 

везују, с једне стране за моју професију, а с друге стране за нешто што је 

ванпрофесионална активност, а то је спорт.   

 Када је у питању правосуђе, без обзира на то што су терети остали 

зато што су наслеђени, зато што их вучемо деценијски, учињени су помаци, 

који морају завредети пажњу. Због тога, без имало сервилности, 

министарки и кандидату за министра правде, која ће сигурно то и бити, 

Нели Кубуровић СПС даје подршку у даљим напорима да се реформа 

правосуђа настави и да сви проблеми који оптерећују правосуђе буду што 

пре решени. Неспорно је да је 900.000 предмета мање, да су за толико 

судови растерећени.  

 Морамо бити искрени, највећи разлог тог растерећења јесте управо 

доношење Закона о извршењу и обезбеђењу и чињеница да су јавни 

извршитељи преузели ону обавезу коју судови нису могли успешно да 

изврше. Сигуран сам да ће министарка на том пољу, заједно са 

правосудним институцијама, дати свој допринос да се и други предмети 

што брже решавају кроз медијацију, односно посредовање, и да на тај 

начин растерећујемо судове и решавамо проблеме које досада нико није 

успевао да реши на адекватан начин. 

 Када је у питању спорт, данас смо чули две сјајне вести. Једна је да 

у теквонду имамо новог светског шампиона. Господине Удовичићу, велике 

заслуге Министарства спорта заиста треба да буду вредноване, треба оно 

што смо данас чули да се даље афирмише. Оно што желим вама да поручим 

јесте једна чињеница коју нико не може да доведе у сумњу, а то је да све 

више малих спортова представља репрезенте Србије у свету, да су то сад 

наши амбасадори. Поред ватерполиста, поред кошаркаша, кошаркашица, 

одбојкаша и одбојкашица, то су сада такмичари у теквонду, ту је наш 

аутомобилиста Борковић, ту су моји каратисти, Јелена Прековић, која је 

била првак Европе у каратеу, као и многи други који не представљају само 

ону елиту која се везује за колективне спортове. Малим спортовима треба 

посветити све више пажње, због тога што ту сада постоји и квалитет и 

капацитет, и сигуран сам да ће Србија преко њих имати велике домете и 

бити успешно репрезентована у целом свету. 

 Будућој Влади Републике Србије СПС жели успех у раду, жели да 

Србију постави на здраве ноге на најбољи могући начин и да је уведе у ЕУ 

што пре. У том смислу, још једном, подршка посланичке групе СПС се ни у 

ком случају не доводи у сумњу и она је неупитна. Хвала. 

 ПРЕДСЕДНИК: Реч има народни посланик Срђан Ного.  

 Изволите. 



 СРЂАН НОГО: Указао бих на повреде Пословника чл. 118. и 255. 

 Наиме, током паузе сам извршио увид у стенографске белешке 

(члан 118. ст. 3. и 4. регулише вођење стенографских бележака) и видео да 

недостају четири минута у стенограму мог говора, када сте ми рекли да се 

не чује зато што сам превисок, али би онда ваљда требало да се „чује“ у 

стенографским белешкама. Мој микрофон није радио, то је јасно свима.  

 Такође, члан 255. каже да је рад Народне скупштине јаван, како 

пленума тако и радних тела. Увидом у снимак преноса Народне скупштине 

види се да не постоје подаци о та четири минута мога говора. То су пренела 

и средства јавног информисања.  

 Желео бих да вам поставим питање – да ли ја уопште нисам говорио 

та четири минута, јер не постоји никакав тонски траг, не постоји траг у 

стенограмима, не постоји траг у медијима, или како ћемо већ да решимо тај 

проблем? Заиста је невероватно да ми је микрофон био укључен али није 

радио и није се чуло, иако је јутрос радио. Подсетићу вас да сам ја био 

посланик који је постављао посланичка питања Влади. Како је могуће да се 

таква ствар деси са микрофоном? То је јако занимљиво. Тако да, хтео бих 

да ургирам да се то поправи на неки начин. 

 ПРЕДСЕДНИК: Нисте у праву. Ево, ја имам фотографију шта сте ви 

радили са микрофоном за време вашег говора. Стално сте ударали 

микрофон док га нисте знатно оштетили. Можете сами да дођете и да 

видите како изгледа то, а ми ћемо наставити да радимо свакако. Сви су у 

сали чули ваш говор, што мислим да је најважније.  

 Реч има народни посланик Балша Божовић.  

 Изволите. 

 БАЛША БОЖОВИЋ: Захваљујем. 

 Председнице Скупштине, даме и господо народни посланици, 

уважена госпођо Брнабић са члановима Владе, пре свега мислим да је јако 

важно, а пажљиво сам слушао ваш експозе, да постоји једно 

институционално поверење између Парламента и Владе које није постојало 

до данас. Ваша изјава да ћете бити редовни последњег четвртка у месецу 

нас храбри у тој намери да успоставимо институционалну сарадњу и да 

народни посланици, пре свега опозициони, могу од вас да траже објашњења 

о раду Владе и раду министарстава.  

 У експозеу сте изнели своје идеје и ја сматрам да су неке од њих 

јако добре, али оно што ме брине јесте да ви нећете имати ауторитет да их 

спроведете у дело. Дигитализација је свакако потребна Србији и ја вас у тој 

намери потпуно подржавам. Сматрам да је одлив мозгова на највишем 

ступњу у српској историји. Шездесет хиљада људи нам је отишло прошле 



године из земље, а 80.000 је процена ОЕЦД-а да ће ове године отићи из 

Србије заувек. 

 Оно што ме брине јесте да нисте заправо свесни какво сте стање 

затекли и какву ви Србију желите да дигитализујете. Мислим да је ово 

слика која на најбољи могући начин одсликава стање данас у Србији. Ово је 

слика која говори довољно о томе у каквом су стању наше болнице, наше 

здравство и грађани Србије. Ви сте говорили да је здравство престало да 

пропада и да су неке ствари боље, али ове слике из породилишта вас 

демантују у томе.  

 Такође ме веома занима шта ви заправо имате да кажете ако је 

двеста милиона евра уложено у „Београд на води“, а са дупло мање пара 

смо могли не само да средимо тај простор, за који се слажем да треба да 

буде сређен, већ да доведемо један „Амазон“, „Гугл“ или неку светску 

компанију која би направила бум у ИТ индустрији и помогла и Новом Саду 

и Београду и Нишу да ИТ сектор заиста заживи. Ту су просечне плате 

велике, од 800 и 900 евра, и то је управо оно што се супротставља друштву 

робова које је промовисао ваш претходник на вашем месту, ево, пет година 

заредом. Не можемо улагати у јарболе 220 милиона динара и говорити да 

ћемо дигитализовати Србију, јер онда вам се негде приоритети не 

поклапају, вама или вашем тутору. Али не можемо инсистирати на томе да 

један метар јарбола треба да кошта 1. 800.000 динара а да говоримо, с друге 

стране, о модернизацији наше земље.  

 Данас у руци држим одлуку о ребалансу буџета града Београда и, 

веровали или не, 20 милиона динара, дакле више од 150.000 евра кошта сајт 

за пензионере у граду Београду. Сајт кошта 150.000 евра. Не верујем да је 

то та врста дигитализације коју сте ви јуче предлагали грађанима и 

народним посланицима и не верујем да ви верујете да је то дигитализација 

Србије коју треба спровести.  

 Оно што ме такође веома буни јесте да ни једне једине речи није 

било о владавини права, о медијским слободама и људским правима. 

Занима ме да ли се слажете или осуђујете посланика СНС који је говорио да 

се приватно обезбеђење СНС треба наградити на страначким органима зато 

што су тукли Лидију Валтнер, новинарку листа „Данас“. Да ли се ви као 

мандатарка слажете са том одлуком функционера СНС? Исто тако желим 

да знам, макар и једну реч о владавини права, да ли је важно рушити по 

мраку, по дану или по закону, јер Савамала је остала ускраћена као афера за 

мишљење од стране вас.  

 Оно што је такође важно, тиме завршавам, јесте борба против 

корупције. Поменули сте у неколико наврата да је борба против корупције 

оно што је веома велики приоритет и важан приоритет ваше Владе. Како 



сајт од 150.000 евра може да буде сајт данас у Србији која је гладна, жедна, 

где су грађани понижени, где су им смањене плате и пензије, где војници 

раскидају своје уговоре зато што су плате 30 и нешто хиљада  динара? Како 

је могуће да за један метар јарбола дајемо 1.800.000 динара? Или смо 

Србија где се патриотизмом покушава замаскирати корупција? Не бих 

волео да то буде случај са нама.  

 Ниједне речи о спољној политици. Врло ме занима и интересује да 

ли ће, такође, министар, ваш предлог, господин Ненад Поповић, као 

министар у овој Влади успети да анимира, пошто имамо хуманитарну 

катастрофу са депонијом у Винчи, Хуманитарни центар руски из Ниша да 

ту хуманитарну катастрофу санира, пошто претпостављам да хуманитарни 

центар због тога и постоји у Србији. Захваљујем. 

 ПРЕДСЕДНИК: Реч има Ана Брнабић. 

 АНА БРНАБИЋ: Хвала вам. 

 Пуно је питања постављено. Мислим да је најважније да свакако 

одговорим на питања о здравству, јер су она један од највећих приоритета 

грађана Србије. 

 Што се тиче нестајања милијарду евра на годишњем нивоу из 

здравственог буџета, апсолутно не можемо да говоримо о нестајању било 

какве милијарде евра из здравственог буџета јер се у Републици Србији 

годишње издваја из буџета 260 евра по глави становника. Реални трошкови 

пружања здравствене заштите по глави становника износе између 800 и 900 

евра на годишњем нивоу. Дакле, за толико држава надокнађује трошкове 

који би иначе требало да буду покривени из здравственог осигурања. Дакле 

не можемо да причамо о милијарду евра. 

 Што се тиче те фотографије и свега што се говори овде о 

здравственом систему, хајде да опет прођемо све оно што смо прошли јуче. 

Дакле, до 2012. године српско здравство није испуњавало ни критеријуме за 

оцењивање у склопу европског здравственог потрошачког индекса, односно 

Euro Health Consumer Index, ако неко треба да провери. Када смо испунили 

критеријуме, били смо најгори. У протекле две године напредовали смо 12 

места на европском здравственом потрошачком индексу, више нисмо 

најгори у Европи и сада заузимамо 24. позицију. Исти тај индекс европски 

је дао српском здравству титулу државе са највећим напретком у 2016. 

години.  

 Опет ћу се вратити на своје питање које сам постављала и свима 

нама и сама себи данас целог дана и постављаћу га сваки дан, а то је – је 'л 

може боље, је 'л може брже? Па може, вероватно, али где смо били, 

одлично смо данас догурали. 



 Да кажем још неке ствари око здравственог система. Један од 

највећих приоритета је реконструкција и изградња четири клиничка центра 

у Србији: Клинички центар Ниш – 32,5 милиона, Клинички центар 

Војводине – 32,6 милиона евра, све инвестиције, Клинички центар 

Крагујевац – 29,4 милиона евра и Клинички центар Србије – пројектована 

вредност радова је 96 милиона евра. То је укупно двеста милиона евра.  

 Реконструкција и изградња четири клиничка центра у Србији, 

реализација пројекта реконструкције и изградње, опремања седам 

реномираних здравствених установа о којима сам причала и у експозеу 

почеће ове године: Универзитетска дечја клиника „Тиршова“, Клиника за 

гинекологију и акушерство Клиничког центра Србије, односно 

Вишеградска, КБЦ „Драгиша Мишовић“, Ургентни центар Клиничког 

центра Србије, Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“, Клиника 

за неурохирургију Клиничког центра Србије и КБЦ „Земун“ – Одељење 

педијатрије. Дакле реконструкција, изградња и опремање ових 

здравствених центара. 

 Пуштена су већ у рад четири линеарна акцелератора, за која је 

Влада Републике Србије у 2016. години издвојила седамсто милиона 

динара. Ту су два апарата за Клинички центар Ниш, један апарат за 

Клинички центар Крагујевац и један апарат за Институт за онкологију и 

радиологију Србије у Београду. До краја 2017. године, дакле до краја ове 

године, завршавамо набавку још шест апарата из кредита Светске банке. 

 У Крагујевцу нема више листа чекања за зрачење. До краја мандата 

ове Владе рекли смо да ћемо укинути све листе чекања. На гама ножу, 

златном стандарду у неурохирургији, првих годину дана обављено је око 

800 интервенција. Досада је укупно урађено више од 1.100 интервенција. 

Купујемо и сајбер нож, тако да ће Србија бити једина земља у свету чији 

грађани могу потпуно бесплатно да имају интервенције новим златним 

стандардима – гама нож и сајбер нож.  

 Влада Србије је донела одлуку о одобравању финансијских 

средстава за кречење просторија здравствених установа, адаптацију и 

санацију мокрих чворова и водоводне и канализационе мреже здравствених 

установа. Из Уредбе о плану мреже здравствених установа 600 милиона 

динара из буџета одвојено је за то. Више од 150 здравствених установа је 

обухваћено овим програмом широм Србије.  

 О здравству... Да наставимо о здравству или нема потребе? Али има 

потребе да још једну важну ствар, која се два пута овде поменула као један 

подсетник Владе Републике Србије да би требало да урадимо нешто да се 

деца више не лече СМС-ом. Влада је крајем 2014. године формирала 

буџетски фонд за лечење обољења, стања или повреда које се не могу 



успешно лечити у Србији, то је крај 2014. године. За две године на лечење у 

иностранство упућено је 55 пацијената, одобрено 118 захтева за  

дијагностику у иностраној здравственој установи.  

 За лечење у иностранству и обезбеђивање адекватних терапија 

оболелима од ретких болести преко буџетског фонда за последње три 

године држава је издвојила више од 32 милиона евра. До јуна 2017. године 

63 деце је послато на лечење, 134 узорка послато на анализу у 

иностранство. На данашњи дан у овом фонду се налази 251 милион динара. 

Држава данас помаже 10 пута више случајева него пре три године. 

 Покушала сам да нађем колико се издвајало до 2012. године за 

лечење ретких болести и фасцинантан је податак, само да видим, знам да је 

доста лако било запамтити тај број – нула динара. Ето, да одговорим само 

на ово питање на тај начин да нисам сигурна да треба даље да одговарам на 

остала питања када је ово оволико извитоперено. Хвала. 

 ПРЕДСЕДНИК: Хвала. 

 Реч има Биљана Пантић Пиља.  

 БИЉАНА ПАНТИЋ ПИЉА: Госпођо мандатару, народни 

посланици, будући чланови Владе, да није тужно, било би смешно да неко 

ко је био на власти толике године показује слике оронулих болница које је 

могао поправљати али зимује, на пример, на Малдивима, или отварају 

„Каменицу 2“ у јеку политичке кампање, дају лажну наду пацијентима 

оболелим од рака, а онда када прође кампања, „Каменица 2“ није спремна 

за употребу. И онда то чути од некога ко дође да прича о програму будуће 

Владе са таквим знањем. 

 Што се тиче програма будуће Владе који сте нам јуче представили, 

јасно је указано да ћете наставити путем који је председник Александар 

Вучић започео, да ћете наставити са реформама које су у интересу грађана 

Србије који су вас и бирали.  

 Претходна Влада на челу са Александром Вучићем започела је 

тренд довођења страних инвеститора и ангажовања домаћих ресурса и ви 

сте обећали наставак оваквог тренда јуче, у вашем програму који сте нам 

прочитали. Међутим, неки народни посланици су поменули Нови Сад, 

фабрике.  

 Морам да се осврнем на Нови Сад, који је до 2012. године био 

опустошен од стране бившег режима, када су пуњени њихови сопствени 

џепови, џепови њихових партија, када су уништили, само да наведем 

Развојну банку, која је данас у стечају, када су узимали кредите без 

обезбеђења.  

 Онда су 2012. године грађани Новог Сада изабрали Милоша 

Вучевића за градоначелника, који се показао као добар домаћин, па је то 



Влада Александра Вучића препознала. Па Нови Сад има један „Делфи 

пакард“ из Велике Британије, који је изнајмио халу од 25.000 метара 

квадратних, доградио још пет хиљада метара квадратних, у коме ради 

тренутно 1.700 људи а планирано је да се запосли још 1.300. Фабрика „Лир“ 

из САД,  која је саградила нову фабрику од 30.000 квадратних метара, где је 

запослено око две хиљаде људи. Немачки „Континентал“, у ком је одмах 

запослено 100 инжињера и има планова да се запосли још 400 инжињера. 

„Кнор“ око 50 људи, „Алекс фешн“ око 100 људи.  

 Али то колеге које долазе из Новог Сада очигледно не знају или не 

желе да знају, боли их што они нису могли да доведу такве инвестиције у 

један Нови Сад, а ви сте у свом програму обећали да ћете овакав тренд 

наставити.  

 Морам само да се осврнем, поменути су чувари контејнера. За 

колегиницу која је то поменула, могла је да помене да град Нови Сад 

месечно трпи штету од милион динара због начина на који се оштећују ти 

подземни контејнери крађом отпада и разваљивањем контејнера. Али то јој 

није било битно да помене, јер је њу баш брига за град Нови Сад; о томе 

говори то да је напустила своју матичну партију. Нпр., у Европи је отпад 

једна од озбиљних ставки у приходу града, али то очигледно њима није 

битно зато што Европа очигледно није пут којим они даље желе да иду.  

 Такође, навели сте да ће доћи до нових измена радног 

законодавства, измена Законика о кривичном поступку, па се на то морам 

осврнути. То је веома битно за наставак борбе против криминала и 

корупције, посебно имајући у виду како смо имали реформу правосуђа и 

како су нам уништили правосуђе. Сматрам да су бивши министар 

Селаковић и госпођа Кубуровић одрадили одличан посао, да су наставили 

да се боре да имамо брже и ефикасније правосуђе, да је изграђено преко 

60.000 метара квадратних нових просторија, или је реновирано. Надамо се 

ускоро у Новом Саду новој згради за Палату правде. Уведене су нове 

професије, нови закони који су убрзали  правосуђе, а ви сте навели да ће се 

променити и Законик о кривичном поступку где ће се јавним тужиоцима 

дати већа овлашћења у истрази, што сматрам да је добро јер се тиме 

смањује и стопа криминалитета и извршених кривичних дела. 

 Такође, јуче сте рекли једну сјајну реченицу – сваки члан друштва 

да уради свој део да би ово друштво било боље. Чули смо, доста њих из 

бившег режима и опозиционих странака који својим деловањем не могу да 

учине ништа боље и то су грађани Србије препознали на претходним 

изборима. Ја ћу вам дати свој глас зато што знам да настављате тамо где је 

стао Александар Вучић и да настављате борбу за бољу Србију. Хвала вам. 

 ПРЕДСЕДНИК: Реч има Вјерица Радета. 



 ВЈЕРИЦА РАДЕТА: Даме и господо, од оног дана, пре 15-ак дана, 

када је Александар Вучић мимо воље своје странке обелоданио да ће 

мандатар за састав Владе бити Ана Брнабић, почели су, рекла бих, њени 

проблеми, увреде, омаловажавање, прави правцати мобинг. И то од кога? 

Управо од функционера и посланика напредне странке. Где год су се 

појављивали, ничим изазвани сами су говорили... Како се појави, каже – не 

смета ми што је Ана Брнабић геј, мени не смета што Ана Брнабић има 

хрватско порекло, мени не смета што је Ана Брнабић била у НАЛЕД-у, који 

је, иначе, против интереса Србије, мени не смета што је Ана Брнабић била у 

USAID, који, иначе, финансира Сорош...  

 Дакле, ја само цитирам оно што сам слушала од оних који ће ипак 

подржати Ану Брнабић, како су данас рекли, и била ми је фасцинантна 

изјава у једној емисији, изјава колеге посланика... Имена намерно не 

говорим јер не желим да изазивам ни свађе ни реплике него чисто износим 

оно што мислим да је битно. Тај колега каже: „Што су сви навалили на Ану 

Брнабић? Ево, и ја сам имао неких предрасуда, али ја сам са њом 

разговарао. Људи, она ја нормална.“ Људи, ја сам била згрожена кад сам то 

чула, веровали или не.  

 Дакле, то се наставља и данас. И данас госпођу Брнабић они који 

кажу да ће гласати за њу заправо омаловажавају. Никога нисмо чули да је 

причао да ће гласати за Ану Брнабић због ње, због неких њених квалитета. 

Сви  ће за њу гласати зато што је она избор Александра Вучића. Чак и ако 

јесте тако, па било би коректно према госпођи Ани Брнабић да понеко каже 

да ће гласати због ње и због неких њених квалитета.  

 Онда су се у неко доба сетили па су почели да говоре да је Ана 

Брнабић показала изузетне резултате на месту министра државне управе и 

локалне самоуправе у овом претходном периоду. И, наравно, нико није 

рекао који су то конкретни резултати. Сада питам, односно примећујем да, 

заправо, тамо неких резултата није ни било. Било је отказа. Не бих рекла да 

је то нешто чиме неко треба да се похвали.  

 Електронска управа не постоји. Немате могућност да узмете извод 

из књиге рођених ... за неког ко је рођен у Београду да то узме у Нишу, не 

знам, у неком другом месту. Умрежен је Београд, умрежен је Нови Сад и 

још неколико, десетак општина уврх главе. То је чињеница.  

 Здравствене књижице – чињеница је да су захтеви још од децембра 

прошле године, ево пуних седам месеци, и још увек нису стигле те 

електронске здравствене књижице.  

 У локалној самоуправи, иначе, нисте урадили оне кључне ствари. 

Локална самоуправа вам цвета од корупције. Упућиване су примедбе и 

вама, госпођо Брнабић, и госпођи Михајловић. Не могу да тврдим да су до 



вас стигле, можда су негде пресретнуте, али, рецимо, знам сигурно да је 

према оба министарства упућено писмо где вас обавештавају да у једној 

општини – због људи који су дали ове информације не смем да говорим о 

коме се ради јер ће трпети озбиљне проблеме у тим општинама, београдска 

општина је у питању – ако неко хоће да зида зграду са више станова, мора 

да да 70.000 евра зна се тачно коме. Наравно, људи одустају. Двадесет 

хиљада евра је тражено човеку који се бави производњом, односно дао је, 

пардон, 20.000 евра. Треба да запосли 120 људи да би легализовао неку 

малу трафостаницу. Тај неко му  је рекао – знаш, извини, мораш да даш још 

20.000. Предмет је дошао код мог колеге, веровали или не. Ја не знам да ли 

је то стигло до вас. Верујем да бисте и једна и друга реаговале да 

евентуално јесте, али само да знате да се то дешава.  

 Највећа наша примедба вама, госпођо Брнабић, у овом 

министарству у којем сте радили је та што смо сачекали изборе без 

сређеног јединственог бирачког списка. Заиста вам је то обавеза коју 

морате најхитније да решите уколико желите да озбиљно радите свој посао.  

 Ви нам овде причате о дигитализацији. Све је то лепо, немамо ми 

ништа против напредовања у сваком смислу, али ви не познајете своју 

земљу. Причате о дигитализацији у земљи где градови немају канализације, 

где има села која немају ни струју, где нема телекомуникација, где немате 

домета мобилних телефона на најмање једној трећини државе. Пробајте да 

пошаљете телеграм. Прошли четвртак сам слала телеграм у једно село код 

Бабушнице; службеница ми је рекла да ће телеграм стићи на адресу у 

уторак. У четвртак ујутру послат, стићи ће у уторак! И ви причате о 

дигитализацији.  

 У стању у којем се налази држава Србија приоритет је да се решава 

економска криза и социјална беда. Ако то можете, онда можемо очекивати 

да ћете нешто и да урадите.  

 ПРЕДСЕДНИК: Реч има Верољуб Арсић. 

 ВЕРОЉУБ АРСИЋ: Даме и господо народни посланици, поштована 

госпођо Брнабић, даћемо вам подршку, у то немојте да сумњате, а 

најважнији разлог јесте тај што у свом раду имате резултате. Неки могу да 

их оспоравају, неки могу да их виде. Они који их уопште не виде, њима 

нема помоћи, верујте. Ако ћемо од изузетака да правимо правило, онда ова 

земља нема никакву будућност.  

 Морам да вам кажем да морате да дате све од себе да ове 

програмске циљеве које сте изнели у свом експозеу и остварите, а рећи ћу 

вам и зашто. Зато што је током читаве ове дискусије неко оптуживан, а рећи 

ћу тачно и ко је оптуживан – председник Републике Александар Вучић, да 

се бави манипулацијом подацима. Па су колеге посланици из бившег 



режима стално износили неке податке. Ево, ја ћу само неколико података да 

изнесем, али почео бих од овога.  

 Рецимо, један мој уважени колега каже да су девизне резерве 

Републике Србије данас мање за милијарду, али није рекао чега. Ако 

погледате, мање су за милијарду долара, али бих исто тако био у праву када 

бих рекао да су веће за милијарду евра, због курсне разлике између 2008. 

године односа између долара и евра и данашњег дана. 

 Зар то није манипулација чињеницама? Или, рецимо, још један 

податак који је јако битан. Овде су посланици бившег режима скакали од 

радости и среће манипулишући једном чињеницом, а то је да је Народна 

банка у завршном финансијском рачуну за 2013. годину исказала губитак.  

 Када погледате финансијски извештај, изгледа да је заиста тако, али 

нико од тих манипулатора подацима није рекао да је тај финансијски 

извештај умањен због пада цене евра и осталих девиза у девизним 

резервама, и да то што Народна банка има негативно пословање значи да у 

привреди и међу грађанима има више новца. Али то им не одговара. Још 

кажу – ми то не знамо, ми се у то не разумемо. 

 Када причају о јавном дугу, такође износе податке који могу да се 

назову манипулацијом. Ево, један колега посланик каже 31.12.2013. године 

– јавни дуг Републике Србије био је 15.116.000.000 евра а данас је, односно 

31.12.2016. године, 24.820.000.000 евра. И један и други податак су тачни, 

али је исказивао бабе и жабе, и то није из незнања, него из злобе и пакости, 

зато што су директне обавезе биле 15.100.000.000. Међутим, индиректно су 

увећавале то за још 2.600.000.000, што укупно износи 17.700.000.000, тако 

да је јавни дуг за пет година скочио за нешто мање од седам милијарди 

евра. И то је тачан податак. 

 Полако, доћи ћемо и до тога како је настао тај јавни дуг. Сачекајте 

мало, што сте нестрпљиви? То је рука и дело бившег режима. Сад ћемо и о 

томе. Знате, ми овде у Скупштини избегавамо да говоримо неке ствари, 

односно не дајемо квалификацију да неко ко не говори истину, да га 

назовемо правим именом него му кажемо из васпитања – не говорите 

истину. Нећемо да кажемо ону ружну реч. Нико неће да каже да је 2013. 

године из буџета Републике Србије исплаћено 90 милијарди динара на 

кредите за које СНС и владе у којима учествује немају никакве 

одговорности. То су кредити које је подизао бивши режим. 

 Када се задужите да бисте платили камату кредита, тај износ за који 

сте се задужили приписује се вашој главници. Због отплате камате из 2013. 

године, у 2014. години имамо повећање износа за отплату камата и она већ 

износи 113 милијарди динара или 900 милиона евра. Опет су плаћене само 

камате, а подигнут је кредит да би се платиле те камате зато што нисмо 



имали привреду која је могла да издржи то задужење, а привреду смо 

наследили од бившег режима. 

 У 2015. години, тачни подаци, камате су износиле 131 милијарду 

динара или 1.050.000.000 евра. То је опет плаћено задужењем државе због 

кредита које сте ви подизали и камата које морамо ми да отплаћујемо а ви 

сте их правили. 

 Године 2016. плаћено је на основу кредита које сте ви подизали 

камата у износу од 139 милијарди динара, односно 1.100.000.000 евра. Што 

то не кажете? То је ваших руку дело. Да ли се стиди неко од вас? Не, 

богами, таман посла. То је укупно износило 4.200.000.000 евра нових 

обавеза државе. Када питате одакле толики јавни дуг, сви су подаци 

доступни, јавни... 

 Само да вам кажем, ви волите да кажете да је математика егзактна 

наука, а ја користим српске речи, прецизна, значи нема грешке. 

 Идемо даље. Милијарду евра, играо се неко са две банке – 

Развојном банком Војводине и Агробанком. То је исто плаћено из буџета 

Републике Србије. Идемо даље. Четиристо милиона евра дуг за субвенцију 

пољопривреди из 2009, 2010, 2011. и 2012. године. Хоћете даље? Војне 

пензије, које нису усклађиване од 2008. године због претње губитка пред 

судом. Што не галамите? Истина вас боли, па шта да вам радим? Две 

стотине милиона евра. Ту је и министар Вујовић, који ће све да потврди.  

 Нисам још дошао до краја. Имате у структури нашег јавног дуга 

шест милијарди долара које смо наследили по курсу 1,34 у односу долар–

евро, а данас је 1,05, па имамо због ваших шест милијарди долара курсне 

разлике у буџету које утичу на јавни дуг у износу од 1. 620.000.000 евра. 

 Сви ови подаци које сам изнео су тачни, доступни су свима. Чуди 

ме да неке колеге посланици који су учествовали и подржавали могу да ме 

погледају у очи, што значи да су без скрупула, а ко је без скрупула тај је без 

части, ко је без части не може да води Србију. Зато морате да дате све од 

себе да ваши програмски циљеви, госпођо Брнабић, успеју. Замислите да 

они који овде не говоре истину дођу на власт. Србија их више не заслужује 

на власти. 

 ПРЕДСЕДНИК: Реч има народни посланик Соња Павловић.  

 Имате 46 секунди. 

 СОЊА ПАВЛОВИЋ: Госпођо Брнабић, не може брже, боље, јаче 

ако имамо премијера коме треба ментор, ако имамо Владу континуитета 

спорнога квалитета, ако је та Влада донела сет закона директно шкодљивих 

по грађане Србије, ако та Влада прогласи лични интерес за интерес од 

јавног значаја зарад спровођења пројеката типа „Београд на води“. 



 Можда ће Министарство животне средине имати чиме да се бави. 

Питам – ко ће бити власник животне средине о којој ће се бавити то 

министарство када сте све што је могло да се прода продали? Хвала 

најлепше. 

 ПРЕДСЕДНИК: Реч има народни посланик Милија Милетић. 

 МИЛИЈА МИЛЕТИЋ: Захваљујем се. 

 Уважена председнице Скупштине, поштована мандатарко, госпођо 

Брнабић, кандидати за министре, колеге посланици, грађани Србије, ја сам 

Милија Милетић и долазим из Сврљига. То је најлепша општина у Србији, 

која се налази поред Ниша, а то је најлепши град у Србији. Ја у Скупштини 

Србије представљам Уједињену сељачку странку, а изабран сам са листе 

СНС – Александар Вучић. 

 Ја ћу вас као мандатара подржати безрезервно. Баш због тога што 

знам да сте добра особа, да сте добар човек. Баш због тога што знам да сте 

стручни и баш због тога што знам да долазите, да ваша крв једним делом 

јесте из Бабушнице. То је општина која се налази на југоистоку Србије. Баш 

због тога ја желим да подржим вас, да подржим вашу Владу, јер знам да 

ћемо наставити да радимо са истим циљем, а то је да се развија југоисток 

Србије, да се улаже у пољопривреду, да се улаже у село, да се улаже у 

младе, да се улаже у задругарство, да се улаже у науку, да се улаже у 

здравство. Ја знам да ће тако бити. Ја знам још нешто што моје колеге и 

грађани Србије морају да знају, а то је да се ви, када вас неко позове, увек 

одазовете и знам када нешто треба, као министар за локалну самоуправу, ви 

сте увек давали смернице нама у Сврљигу и општинама као што је 

Бабушница, Гаџин Хан, као што је југоисток Србије. 

 Мислим да ми не треба да се стидимо онога што имамо. То је наша 

снага у људима, снага у првом човеку наше Србије, а то је господин Вучић, 

председник, коме смо дали подршку а који је и вас предложио. Зато ћу на 

гласању гласати свим срцем за вас, јер знам да ће наша будућа Влада на 

челу са вама наставити да ради на развоју југоистока Србије. Сигуран сам 

да ћемо наставити са улагањем у нишки аеродром, наставити са изградњом 

свих путева на југоистоку Србије и, још једном, ја ћу гласати за вас. 

 ПРЕДСЕДНИК: Хвала. 

 Реч има народни посланик Горан Пекарски. 

 ГОРАН ПЕКАРСКИ: Поштована председнице, поштовани 

посланици, поштовани бивши и будући министри, поштована мандатарко, 

Нова Србија и Посланички клуб Нове Србије и Покрет за спас Србије у 

дану за гласање неће подржати ову Владу, јер је Нова Србија одустала од 

курса подршке претходној Влади, а с обзиром да је ова Влада у жељи да 



настави континуитет претходне Владе, логично је да ми нећемо подржати 

такву Владу. 

 Слушали смо данас и јуче разне дискусије, од хвалоспева до тешких 

критика, од лепих речи и искрене подршке неких људи који стварно верују 

у то, до цинизма. Нећемо улазити у те детаље; једноставно сматрамо да ова 

Влада није ваша Влада, да ове министре нисте ви бирали, да ову рокаду 

коју сте направили између министара нисте ви направили, да министарство 

без портфеља задужено за иновације није ваша идеја. Мислимо да то није 

ваша заслуга и зато нећемо подржати ову Владу.  

 Наравно, то што нећемо подржати ову Владу не значи да нећемо 

пратити њен рад и да је нећемо похвалити и критиковати. Као што смо и 

досада пратили рад бивше власти и бивше Владе тако ћемо пратити и 

убудуће. Похвалићемо све оно што је добро. Похвалићемо и гама нож, 

похвалићемо и сајбер нож, похвалићемо и нови старт ПЕТ скенера, 

похвалићемо и Онкологију II, похвалићемо и нови део за радиотерапију.  

 Са друге стране, скренућемо пажњу и на неке друге структуре 

власти, да троше нека средства која би можда било боље да су отишла или 

за здравство, или за омладину, или за културу, или за не знам шта друго. 

Можда је ту баш ваш следећи проблем, да у неком наредном периоду када 

будете правили неке ребалансе буџета или предлог буџета за следећу 

годину, тај оквир буџета за локалну самоуправу...  

 ПРЕДСЕДНИК: Хвала. Време сте искористили.  

 Реч има народни посланик Александра Ђуровић.  

 АЛЕКСАНДРА ЂУРОВИЋ: Поштована председнице, уважена 

госпођо Брнабић, колегинице и колеге народни посланици, кандидати за 

министре, на самом почетку бих хтела да изразим задовољство што ћемо 

први пут у историји Србије имати жену премијера. Иако није то оно што је 

препоручило госпођу Брнабић за ову позицију, мислим да је то јако важно 

охрабрење за све жене у Србији, не само оне које се баве политиком већ и 

за све друге жене – да могу да дођу на највише позиције захваљујући свом 

знању и образовању.  

 Што се тиче госпође Брнабић, она је својим досадашњим радом већ 

показала стручност, способност, одговорност у послу који је радила. 

Такође, оно што сматрам да је јако важна особина за свакога ко претендује 

да буде на врху било које организације, посебно ако је то Влада Републике 

Србије – да је тимски играч, а то је управо особина која краси вас, тако да 

сам сигурна да ћете са успехом да водите Владу Републике Србије. Задаци 

који су пред Владом која ће ускоро да буде изгласана јесу да настави оним 

путем, оним утврђеним приоритетима које је имала претходна Влада, која је 

добила подршку на парламентарним изборима прошле године.  



 Што се тиче унутрашњег плана, то је наставак економских реформи, 

а посебно бих похвалила то што сте као један од приоритета на 

унутрашњем плану издвојили образовање и дигитализацију. Мислим да је 

то јако важно за модернизацију нашег друштва. С обзиром на то да је Влада 

коју је предводио господин Александар Вучић имала изузетно храбре 

потезе, који су довели до добрих резултата, мислим да наставак рада неће, у 

том смислу, за вас бити нимало лак задатак. Оно што је такође важно рећи 

јесте да наши грађани после ових реформи које су спроведене очекују и 

неке видове конкретних бенефита – повећања пензија, повећања плата у 

јавном сектору, и то је оно што се очекује од ове Владе.  

 Оно што бих желела да ставим у фокус свог излагања је спољна 

политика, то је нешто чиме се бавим у Народној скупштини. Јако је важно 

то што сте нагласили континуитет у спољној политици Републике Србије, 

чланство у ЕУ као стратешки приоритет, али свакако одржање и очување 

најбољих односа и сарадње како са Руском Федерацијом тако и са Кином 

као и јачу билатералну сарадњу са другим важним актерима на 

међународној сцени.  

 Свакако је спољна политика нешто чиме претходна Влада има да се 

похвали. Од децембра 2014. године, када је организован самит Кина – 

земље Централноисточне Европе, када смо после много година имали 

прилику да угостимо премијера Кине, као и изузетно важан пројекат „Један 

појас – један пут“, важан за целу Европу а који је Србију ставио у центар, 

нешто на чему нам, сигурна сам, цео регион завиди.  

 Такође, председавање Србије ОЕБС-ом. Први пут је овој 

организацији Србија председавала 2015. године, на јако успешан начин, 

што је промовисало и поправило имиџ наше земље; чињеница да су у 

децембру у Београд дошле 44 делегације на министарском нивоу био је 

свакако велики допринос промоцији наше земље.  

 Оно што је важно истаћи јесте велики напредак, и све оно што смо 

остварили око спречавања чланства тзв. Косова у међународним 

организацијама, посебно бих истакла Унеско. Такође, у Савету безбедности 

УН спречили смо усвајање резолуције која, захваљујући вету који је 

ставила Руска Федерација, није усвојена а тиче се догађаја у Сребреници. 

Мислим да је наша обавеза као државе да ту врсту подршке коју смо 

добили од Руске Федерације никада не заборавимо.  

 Да је Србија успела да поправи свој међународни углед показала је 

инаугурација председника Вучића, на коју је дошло више од 50 страних 

делегација, сви лидери региона, и поред одређених несугласица које су 

постојале у региону. Чињеница да су на високом нивоу дошли сви да дају 



подршку нашем председнику показује поштовање не само према њему него 

и према Србији. 

 Стратешки циљ, чланство у Европској унији, остаје наш приоритет. 

Мислим да је добро што ће сада под кровом новог Министарства за 

европске интеграције бити обједињене надлежности како Канцеларије за 

европске интеграције тако и надлежности које је имало Министарство без 

портфеља задужено за европске интеграције и преговарачки тим. Јако је 

добро, јер могу на бољи начин да координирају активности. Сви ми добро 

знамо да се Европска унија суочава са великом кризом и да процес 

проширења није нешто што је приоритет.  

 Оно што је забрињавајуће и што је један од, рекла бих, задатака за 

будуће министарство јесте побољшање имиџа и подршке процесу нашег 

приступања ЕУ. Оно што смо могли да видимо кроз истраживања јесте да је 

најнижа подршка управо међу омладином, међу студентима. То је нешто 

што треба да се промени. Мислим да и сама ЕУ може ту много да 

допринесе променом реторике и јачом подршком Србији, што је често 

знало да изостане. Мислим да је разлог за низак ниво подршке који постоји 

у одређеним круговима управо поштовање територијалног интегритета 

Србије, да је то оно што недостаје да би ЕУ овде била препозната – не само 

као спољнотрговински партнер, донатор или инвеститор, већ да буде 

препозната као политичка организација која уважава и поштује Србију. 

 Оно што је међу нашим грађанима често препознато јесте да је тај 

цео процес доста политизован и да често процес проширења не зависи само 

од конкретних критеријума који би требало да важе за сваку државу, већ 

врло често политичких околности у којима се проширење дешава. Зато 

мислим да је важно и да ЕУ пружи јаснију подршку Србији како би 

помогла и нама свима овде да тај процес има већу подршку међу грађанима.  

 Оно што је важно за Србију јесте регионално повезивање. Агенда 

повезивања у склопу Берлинског процеса је нешто што треба да настави ова 

Влада Републике Србије. Већ следећа прилика је састанак у Трсту, када се 

очекује реализација неких конкретних пројеката повезивања. Мислим да 

неки други примери показују да боља регионална економска повезаност 

може да доведе и до бржег решавања отворених билатералних питања.  

 На крају бих желела да кажем као председник Групе пријатељства 

са Руском Федерацијом у Народној скупштини Републике Србије да је то 

једина група пријатељства која има, рекла бих, парламентарну већину – 129 

посланика је у тој групи, која показује расположење у нашем парламенту да 

је јако важно да наставите у смеру у којем је радила претходна Влада, а то 

је побољшање сарадње са Русијом – не увођење санкција Руској 

Федерацији већ ангажовање на бољем економском повезивању и повећању 



робне размене са Руском Федерацијом. Надам се да ће и новоформирани 

Национални савет бити подршка Влади у том процесу.  

 Желим вам пуно среће у будућем раду. Свакако, подржаћу са 

задовољством ваш избор и избор тима који сте предложили. 

 ПРЕДСЕДНИК: Владимир Ђурић. Није ту.  

 Реч има народни посланик Мехо Омеровић. 

 МЕХО ОМЕРОВИЋ: Поштована председнице, уважене даме и 

господо народни посланици, СДПС подржава програм будуће Владе 

Републике Србије који је у своме експозеу изнела госпођица Ана Брнабић, 

мандатарка.  

 О економском делу програма су говориле моје уважене колеге из 

посланичке групе, проф. Мијатовић и проф. Маринковић, тако да ћу се ја 

задржати само на оном делу који проистиче из програма СДП и што је за 

нас веома важно а има везе са програмом Владе и експозеом који смо чули. 

Реч је о наставку пута ка ЕУ, сарадњи са земљама у региону, људским и 

мањинским правима, социјалној правди и социјалној заштити и дијалогу.  

 Што се тиче наставка пута ка ЕУ, за СДПС он нема алтернативу. И 

то не због ЕУ, него због нас самих. Сарадња са земљама у региону, блиска 

сарадња са земљама у региону, како је наведено у наслову из дела експозеа 

Ане Брнабић, и свакако са суседима, биће један од најважнијих приоритета 

Владе у наредним годинама.  

 За нас је јако важна сарадња са суседним земљама, земљама бивше 

СФРЈ. Зашто? Зато што смо, уважене колеге и колегинице посланици, 

сведоци да се и данас, 22 године после рата у бившој Југославији, 

изговарају речи мржње, па чак и звецка оружјем. Свим земљама на том 

простору предстоји тежак задатак и посао да уче младе како се злочини не 

би поновили. Никако на овим просторима да се суочимо са прошлошћу. 

Нико неће да спусти лопту. Изговарају се такве речи мржње да је просто 

невероватно како се нико не сећа кроз шта смо прошли, кроз какве 

трагедије, злочине, ратове и несреће.  

 Често смо говорили да националне мањине представљају мостове 

који нас спајају, а данас смо сведоци, нажалост, да су оне препрека и оруђе 

у рукама неодговорних људи, нека врста монете за поткусуривање. 

Последњих годину дана буквално сваки дан неко из држава бивше 

Југославије говори језиком прошлости и подиже тензије; чак се у последње 

време спомиње и оружје.  

 Постала је, изгледа, већ навика да се у данима обележавања неких 

догађаја из прошлости – Сребреница, Олуја, Јасеновац – долива уље на 

ватру. Тада, по правилу, дежурне патриоте обавезно користе прилику да 

покажу сву мржњу према другима. Прекрајање историје, величање 



рехабилитације усташтва и четништва, подизање плоча и споменика 

осведоченим злочинцима постали су, нажалост, наша свакодневица. Ових 

дана се чак призивају и ратови, а кад погледамо насловне странице неких 

новина, могао би се стећи утисак да је мобилизација у пуном јеку.  

 Што се тиче дела, који је за нас изузетно важан, о посвећености 

људским и мањинским правима, осетљивим групама и социјалној 

инклузији, Социјалдемократска партија је убеђена да ће моћи да да и свој 

допринос, пре свега у преговарачким поглављима 23 и 24, која спадају у 

најважнија поглавља. Неће ми замерити они који највише воде рачуна о 

Поглављу 35.  

 Наиме, Реформа правосуђа и основна права и Правда, слобода и 

безбедност јесу поглавља која се последња затварају и у том смислу је 

важно за нас да се измени Закон о забрани дискриминације, пре свега да 

извршимо пуну усклађеност са правним тековинама ЕУ, посебно у погледу 

обима изузетка од начела једностраног поступања, дефиниције индиректне 

дискриминације итд. 

 

 Потребно је променити и Закон о саветима националних мањина. 

Потребно је ускладити и наше законодавство са одредбама Истанбулске 

конвенције, дакле Конвенције Савета Европе о спречавању и сузбијању 

насиља над женама и насиља у породици, пре свега кроз увођење сигурних 

кућа и националних бесплатних СОС канала. 

 Морамо усвојити и закон о бесплатној правној помоћи. Морамо 

изменити и допунити Кривични законик, односно кривично дело које се 

односи на повреду равноправности на начин да се ово дело може извршити 

ако су због сексуалне оријентације или родног идентитета неком лицу 

ограничене способности или ускрате права грађана. 

 Више пута смо спомињали и у експозеу смо чули, у програму 

постоји реч, појам – дијалог. Поред најважнијег дијалога, дијалога са 

Приштином који проистиче из Бриселског споразума, дијалога који је од 

најважнијег државног и националног значаја, за нас у СДП важни су и 

дијалог и сарадња са представницима националних мањина, социјални 

дијалог и сарадња са нашим природним савезницима – синдикатима. 

 Међутим, дијалог и сарадња државе, цркве и верских заједница који 

стоји у програму Владе Републике Србије, мандатарке Владе Републике 

Србије, мислим да ће представљати проблем. Зашто? Зато што смо јуче 

чули од владике Атанасија срамну поруку која је упућена Александру 

Вучићу зато што је поверио мандат „нероткињи и антироткињи која је 

против српске деце“. То је срамота која вређа не само мандатарку Ану 



Брнабић. То је срамота која вређа све грађанке, све жене које не могу да 

имају децу. 

 (Председник: Време. Хвала вам.) 

 Са друге стране – завршавам, председнице – противљење будућој 

Влади од стране једног бившег великодостојника Исламске заједнице је 

такође препрека том дијалогу јер тај човек још увек има пресудну улогу у 

Исламској заједници. 

 (Председник: Хвала.) 

 Будите сигурни, госпођице Брнабић, да ћете у посланицима СДПС и 

партији у целини имати искреног и одговорног савезника на овом тешком 

путу. 

 ПРЕДСЕДНИК: Хвала. 

 Радослав Милојичић. 

 РАДОСЛАВ МИЛОЈИЧИЋ: Хвала. 

 Даме и господо народни посланици, уважени грађани Србије, СНС 

је формирала Владу 2012. године, па је СНС реконструисала Владу 2013. 

године, па је СНС формирала Владу 2014. године, па је такође СНС 

формирала Владу 2016. године и, ево, на жалост по грађане Србије, данас 

СНС формира још једну Владу. Дуго је и када се говори а камоли када се 

живи у стварности СНС-а. 

 Док је вама из СНС-а све боље и боље, док су ваши тајкуни све 

богатији и богатији, као и функционери, грађани Србије све теже и теже 

живе и једва састављају крај са крајем. За шест година власти СНС је 

задужила земљу за десет милијарди евра. За шест година власти СНС је 

смањила грађанима плате. Смањили сте грађанима пензије. Подигли сте 

цену струје, увели акцизе и подигли цену свих дажбина. Док за то време 

функционери СНС-а купују велелепне виле у износу од 400.000 евра. Да ли 

се за то борите ви из СНС-а? 

 Обећали сте свима нама грађанима Србије фабрику чипова од 

четири милијарде евра, а добили смо, нажалост, то да у фабрици „Гоша“ у 

Смедеревској Паланци грађани дижу руку на себе зато што три године нису 

примили плату, зато што немају оверене здравствене књижице. На само 70 

километара одавде радници сваког дана блокирају пругу; тога нема ни у 

једном медију. Обећали сте нам „Мерцедес“, а угасили сте „ФАП“ после 

више од 60 година. Да ли је то политика пете владе СНС-а?   

 Да ли можемо да добијемо извештај у медијима и да се помене 

једном речју  шта се дешава са малинарима, господине Стефановићу, које је 

полиција брутално претукла у Пожеги? Пре неколико дана је полиција 

блокирала пут малинарима, који данас имају 50% нижу цену малине него 

прошле године. У време ДС-а субвенције пољопривредницима биле су 



14.000 динара, а сада сте ви из СНС-а субвенције пољопривредницима 

смањили на 3.000 динара. Да ли је то власт СНС-а о којој ви говорите? 

 Мене не занима заиста да ли је неко служио војску или није. И није 

то меродавно да буде министар одбране. То нема никакве везе са 

компатибилношћу. А да ли неко ко је слао на студенте водене топове 

заслужује да буде министар одбране? И да ли можемо ми овде да добијемо, 

госпођо мандатарко, обавештење о томе под којим околностима је 

министар Вулин избегао служење војног рока, док данас као министар даје 

ратнохушкачке и запаљиве изјаве? Да ли бринете о томе? 

 Српска напредна странка је за пет и по година упропастила 

Министарство одбране; 80% припадника Војске Републике Србије има 

зараду мању од просечне зараде у Србији, 72% оних који су напустили 

Војску Србије то су урадили на лични захтев. Једну такву институцију која, 

после Цркве, има највеће поверење наших грађана. 

 И на крају, жао ми је што ово морам да кажем али нико од вас, сем 

припадника СПС-а, нема никакав легитимитет да седи ту где седи. Нико од 

вас није победио на изборима ни за Кућни савет. Ко се од вас кандидовао на 

изборима за председника, премијера или министре и на којој сте ви то 

листи били? Ни на једној. Ова Влада нема легитимитет и то ће бити највећи 

проблем, јер нико у Влади, сем Социјалистичке партије, која је сама изашла 

на изборе, нема политички легитимитет и њом ће управљати онај који 

управља целом земљом већ шест година. Хвала. 

 ПРЕДСЕДНИК: Реч има народни посланик Игор Бечић. 

 ИГОР БЕЧИЋ: Даме и господо, уважене колеге, овде се потпуно 

замењују тезе па имамо господина Јанковића који је оптужио Ану Брнабић 

за дугове које је направио бивши режим. Да, добро сте чули. Пропали 

досовски кандидат Саша Јанковић оптужио је мандатарку за састав Владе 

Србије, Ану Брнабић, као главног кривца за дугове које су направиле 

локалне самоуправе у Србији. Критике Покрета слободних грађана Саше 

Јанковића за стање финансија у локалним самоуправама у ствари говоре о 

њима и њиховој досовској дружини. Само је остало нејасно на кога је 

конкретно мислио, пошто је списак дуг.  

 Овај захтев значи одговорност и за њега јер као Заштитник грађана 

није штитио грађане од бившег режима који је опљачкао народ и локалне 

самоуправе које су водили, али и због тога што је кршио законе и Устав 

бавећи се својом политичком промоцијом па су га истовремено грађани 

плаћали преко 3.000 евра месечно као Заштитника грађана.  

 Могуће је да је мислио на свог коалиционог партнера, претходног 

говорника, који је Општини Смедеревска Паланка исплаћивао преко 

фудбалског клуба, као што је више времена проводио у кафанама него на 



радном месту а цехове су плаћали управо грађани. Подсећања ради, 

претходни говорник је у свом омиљеном паланачком кафићу направио 

рачун од 457.710 динара и попио 340 флаша пива. Кад је казао бахато, 

Јанковић је вероватно мислио управо на његово управљање Смедеревском 

Паланком, коју је оставио са три милијарде дуга и блокираним рачуном 

преко 290 милиона динара.  

 Такође се не сме заборавити ни Драган Ђилас, који је Београд 

оставио презадуженог, пред банкротом, са дефицитом преко 20% и са 

дуговањима за социјална давања, јер је познато да је Ђилас 2013. године 

оставио дуг у Београду у износу од 1,15 милијарди евра, од чега је петсто 

милиона динара дуг према трудницама, породиљама и социјално 

угроженим грађанима, и четири милијарде динара дуга према комуналним 

предузећима на име одобрених субвенција за комуналне услуге.  

 Јанковић је током свог излагања могао да мисли на Пајтића, 

имајући у виду да је безобзирно отимао од свих, па чак и од деце са 

сметњама у развоју. Он је 156 милиона динара ставио себи у џеп и џеп своје 

странке уместо реконструкције дворца „Хетерленд“, који је био намењен 

управо деци са сметњама у развоју. Дакле, Јанковић веома лако и брзо може 

да се обавести у свом покрету и међу својим коалиционим партнерима, који 

су прави експерти за отимање од грађана Србије, о томе како су настајали 

дугови локалних самоуправа.  

 Уважена председавајућа, даме и господо народни посланици, данас 

када је на дневном реду избор Владе Републике Србије, могу да кажем да 

безрезервно подржавам одлуку председника Србије да предложи госпођу 

Ану Брнабић за мандатара за састав Владе Републике Србије и да је то 

државнички потез и одлука донета у интересу Србије. 

 Председник Србије, господин Александар Вучић, показао је да 

доноси политичке и економске одлуке у најбољем интересу грађана Србије. 

Зато је и добио огромну подршку на свим изборима одржаним у протеклих 

пет година. Зато има моју подршку и подршку посланичке групе СНС и 

велике већине народних посланика, а што је најважније, сигуран сам и 

огромне већине грађана Србије. 

 Имамо предлог мандатара, госпође Ане Брнабић, како треба да 

изгледа њен кабинет и сигуран сам да је то добра одлука која нам гарантује 

континуитет са претходном Владом, коју је водио председник Александар 

Вучић, и да ће бити остварени сви циљеви који су били зацртани у његовом 

експозеу, који је већ дао резултате за ових годину дана – да се настави да се 

гради на темељима који су постављени у добром интересу грађана Србије и 

који ће дати резултат наставка побољшања квалитета живота наших 

грађана.  



 Све критике које су изнете од стране опозиције биле су у правцу да 

би се нешто рекло и у недостатку могућности да се признају резултати 

претходне Владе у свим сегментима нашег друштва – одлични економски 

привредни показатељи, високо подигнут међународни углед Србије и 

чињеница да је захваљујући председнику Вучићу Србија признати лидер 

региона. 

 Поштујући време, као председник Одбора за контролу служби 

безбедности поменућу и неке резултате ресора унутрашњих послова и 

одбране. Пре тога бих такође рекао да имамо овде и образложење 

председника – сматрам госпођу Ану Брнабић да поседује стручне и личне 

квалитете за обављање функције председника Владе, а уверила ме је да 

може да обезбеди избор Владе. Циљ је да нови председник Владе Србије 

својим радом и енергијом настави да чини велике и важне ствари за нашу 

земљу, спроводи реформе од реалног и јавног сектора, што ће обезбедити 

побољшање општег пословног инвестиционог амбијента, убрзати пут 

Србије у европском стандарду, а све у циљу боље будућности свих грађана 

Републике Србије. 

 Такође, имамо њену биографију где се наводи да госпођа Ана 

Брнабић поседује мастер диплому са Универзитета Хал из Велике 

Британије и преко десет година рада у међународним организацијама, са 

страним инвеститорима, у локалним самоуправама и јавном сектору у 

Србији. У августу 2016. године именована је за министарку државне управе 

и локалне самоуправе у Влади Републике Србије и имамо већ видљиве 

резултате у том сектору. 

 Такође, овде је поменуто од претходног говорника да је било 

некаквих сукоба полиције и малинара, што је велика лаж. Навикли смо за 

ових 20 дана од једних новина, од „Курира“, на веома велике лажи у правцу 

председника Владе, господина Вучића. Имамо да је ту вест „Курир“ пустио 

2011. године, која говори о неким наводним сукобима малинара и полиције, 

а знамо од када је СНС почела да води ресор унутрашњих послова. 

 Ми имамо у том ресору побољшање личне и имовинске сигурности 

грађана. Побољшани су резултати рада у борби против организованог 

криминала, укупно је заплењено 10,16 тона различитих врста наркотика, 

откривено је преко 160 лабораторија за производњу наркотика, заплењено 

је 4.100 комада различитог ватреног оружја, заплењено је укупно 531.184 

бокса цигарета, што је три пута бољи резултат у односу на претходни 

период, као и 281 тона резаног дувана. 

 Значи, имамо доста резултата, али због времена не могу све да 

поменем. Истакнуто је да је српска полиција у првих десет најпожељнијих 



партнера у 190 полиција у свету, то је рекла Комисија генералног секретара 

Интерпола. 

 Имамо такође побољшање безбедности у саобраћају. Велики 

резултати су остварени у областима управних послова, ванредних 

ситуација, у Сектору унутрашње контроле итд. Само бих у једној реченици 

поменуо, јер сматрам да је веома важно, и Министарство одбране, да имамо 

безбедност грађана као најважнију мисију. Контролу граница такође војска 

врши, у потпуности је обезбеђена административна линија према АП КиМ 

у укупној дужини 402 километара. 

 Образоване су јединице снаге Војске и МУП-а за обезбеђење 

државне границе према Македонији, Бугарској и Републици Црној Гори, 

резултат заједничког деловања и формирања заједничких снага до данас; 

преко 21.000 лица која су одустала од илегалног преласка државне границе; 

процесуирано је, такође, 134 кријумчара; имамо помоћ становништву после 

великих елементарних непогода широм Србије, повећање оперативних 

способности Војске кроз повећање броја војних вежби; обновљене су ратне 

материјалне резерве, издвајање система, развој, опремање Војске Србије 

новим наоружањем и много тога због чега претходна Влада може да стане 

пред грађане Србије. 

 Потпуно сам сигуран и да нова Влада, на челу са госпођом Аном 

Брнабић, може да настави тамо где је ова Влада стала. Захваљујем се на 

времену. 

 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ (Владимир Маринковић): Хвала. 

 Право на реплику, Ђорђе Комленски.  

 Изволите. 

 ЂОРЂЕ КОМЛЕНСКИ: Захваљујем, председавајући. 

 Пошто сам принуђен да одговарам на питања човека који је заједно 

са својим председником партије, који је тада био министар одбране, 

оштетио Војску Србије и општину Смедеревска Паланка за 14 милиона 

динара тако што су Дом Војске у Смедеревској Паланци платили 40 

милиона динара, срушили га, а онда га продали фирми „Делезе“ за 26 

милиона, хоћу да одговорим онима који постављају питање зашто може да 

буде министар неко ко није служио војску, а као министра војске у влади у 

сенци коју су формирали поставили су госпођу Чомић, која никако не може 

служити војску мада ја не сумњам у њене способности да обавља тај посао. 

 Али, да бисмо једном разбили ту фаму, о чему се ради? Александар 

Вулин није служио војску и није имао ту част и могућност због урођене 

мане која је у вези са видом. Због вида му није дозвољено да служи војску, 

али сам сигуран да је једини или јединствени примерак човека који се на 

такву одлуку жалио два пута, тражио сазивање специјалне војне комисије 



на ВМА са захтевом да му се одобри служење војног рока. Нажалост, то 

није учињено. 

 Што се тиче тенкова и студената, изгледа да је она количина пива 

учинила своје па је господин који је то питао побркао министра војске 

Кине, који се зове Ву Лин, који јесте послао тенкове тамо на Тјенанмен, 

али, шта да му радимо, следећи пут, кад се отрезни, можда ће и знати да 

постави неко право питање. Хвала. 

 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ: Повреда Пословника, Радослав Милојичић.  

 Изволите. 

 РАДОСЛАВ МИЛОЈИЧИЋ: Господине председавајући, прекршили 

сте чл. 108. и 107. Волео бих да објасните, не мени, свим народним 

посланицима овде, а и грађанима Србије, на основу ког критеријума сте 

претходном говорнику дали реч, сем по критеријуму ко више воли Вулина 

па су се они из његове посланичке групе јавили.  

 Овде постоје легитимни представници народа, то смо ми који смо 

изашли на изборе, на својим листама, својим именима и презименима 

добили 6, 8, 15 или 50 посто гласова, и то није проблем, али постоје и они 

који не би могли ни два гласа, ни у својој кући, ни жена не би гласала за 

њега, а то је управо Покрет социјалиста. 

 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ: Хвала. На основу члана 104, пошто је био 

поменут господин Вулин као председник партије Покрет социјалиста, тако 

да је колега Комленски имао право на реплику. 

 Да ли желите да се у дану за гласање Скупштина изјасни? (Не.) 

 Реч има министарка Ана Брнабић.  

 Изволите. 

 АНА БРНАБИЋ: Ја сада стварно морам да кажем да постоје неке 

ствари преко којих не можемо да пређемо, да није у реду и да би ваљда 

неко требало да се извини ако каже гнусну лаж да је неко тукао малинаре у 

Пожеги. То је страшно. Скандал је да изговарате такве ствари које су 

потпуна неистина. Пошто министар унутрашњих послова не може сада да 

вам објасни, могу ја да вам кажем и, ево, ја вас молим, ако можемо да 

добијемо извињење за то што сте оптужили целу полицију да је тукла 

малинаре, кад људи ништа нису урадили. За последње три године МУП 

није имао ниједан инцидент са грађанима. Дакле, молим вас да се такве 

ствари не говоре. Ви оптужујете нашу полицију да је ишла и тукла наше 

грађане, а то апсолутно није истина. 

 Као министарка за државну управу и локалну самоуправу желим да 

се извиним грађанима Смедеревске Паланке зато што нисам успела да 

урадим ништа за Смедеревску Паланку. Ево, руку на срце, стварно нисам 

успела да урадим ништа за њих. Била сам тамо, причала са људима, 



покушавала, ишли смо лево, десно, да је извучемо из каљуге у којој ју је 

оставио народни посланик Милојичић. Дакле, три милијарде динара, три 

буџета... знам да сам повредила Пословник, али на неке ствари једноставно 

не могу да не реагујем. Три буџета, 19 јавних комуналних предузећа је 

отворено у Смедеревској Паланци, све институције су у блокади. Па људи, 

аман, неке ствари стварно не могу да се дозволе у овој Србији. Ништа 

нисмо успели да урадимо.  

 Са друге стране, за водоснабдевање смо успели нешто да урадимо. 

И овде да одговорим сада – дигитализација, водоснабдевање, канализација 

и све ово остало. Дакле, та два процеса не искључују један други. Можемо, 

и радимо их, паралелно. Не можемо да кажемо океј, зато што нема свуда 

водоснабдевања и канализације. Хајде само тиме да се бавимо па нека нам 

прође воз, да не урадимо нешто за дигитализацију. Дакле, радимо све 

заједно. За водоснабдевање имамо пројекте у Алексинцу, Пироту, Кикинди, 

Сомбору, Ужицу, завршен у Смедереву, Врбас, Параћин и Књажевац. Али 

оно што ћете се шокирати, верујем, јесте да на средства која смо уговорили 

са немачким KWF – имамо грејс-период од пет година – камата је 1,1%. 

Хвала вам. 

 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ: Хвала.  

 Право на реплику, колегиница Гордана Чомић.  

 Изволите.  

 ГОРДАНА ЧОМИЋ: Захваљујем.  

 Помињање, поређење, дисквалификација и квалификација тога да 

ли жена може да буде министарка одбране... За моју молбу, да се манете 

сви заједно, овде у сали, тамо напољу, по црквама, по медијима, где год 

хоћете, да вам жене буду ситан кусур за расправе за које немате ни знања 

ни снаге. Да се манете тога. Како да вам кажем, мислим да је време да се 

стварно манете тога.  

 Да ли ћу ја или нећу умети да будем министарка одбране, то ће 

зависити од тога да ли ће или неће ДС успети да врати сав свој углед код 

бирача, да поново формирамо Владу и да ли бих ја уопште икада 

прихватила позив да будем у извршној власти. То је питање политичког 

става. То је питање и политичког знања.  

 Можете то да ме питате и ја ћу вам рећи – ја сам парламентарка. 

Мислим да је ово место где се дешавају најважније ствари у држави и 

друштву. По томе сам у мањини и зато овај парламент има мало угледа. 

Али с онолико угледа који има, ја вас најљубазније молим, ман'те се тога да 

вам квалификације жена буду ситан кусур, није лепо. Хвала.  

 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ: Хвала.  

 (Радослав Милојичић: Реплика!) 



 Затворен је круг реплика, идемо даље.  

 Реч има народни посланик Милорад Мирчић.  

 Изволите.  

 (Радослав Милојичић: Поменут сам.) 

 (Народни посланици у сали наглас негодују.) 

 Молим вас да допустимо колеги Мирчићу да се обрати Парламенту 

и грађанима.  

 (Радослав Милојичић: Пословник!) 

 Изволите, колега Мирчићу.  

 МИЛОРАД МИРЧИЋ: Не разумем ово уопште, председавајући. Ви 

науштрб мог говора ускраћујете неком право по Пословнику.  

 (Народни посланици у сали: Тако је!) 

 И онда да би испало да имате алиби, позивате се на мене. Ја ћу 

сачекати, али поштујте бар Пословник.  

 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ: Не, ја вас молим да наставите, дао сам вам 

реч.  

 МИЛОРАД МИРЧИЋ: Ево и ја вас нешто молим, ако би могла 

министарка будућа… 

 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ: Могу да пређем и на другог говорника ако не 

желите да говорите. 

 МИЛОРАД МИРЧИЋ: Само тренутак, немојте да будете нервозни. 

Ви мене молите и ја вас нешто молим. Ако би могла будућа министарка 

Зорана Михајловић мало ову хаљину да повуче. Знате, провокативно то 

делује.  

 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ: Морам да вас опоменем за ово. 

 МИЛОРАД МИРЧИЋ: Не знам како то вама изгледа, али ја сам 

човек од крви и меса.  

 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ: Имате једну опомену, колега Мирчићу. 

 МИЛОРАД МИРЧИЋ: А ви немате та осећања? 

 ПРЕДСЕДНИК: Изричем казну Милораду Мирчићу за ово што је 

изрекао. Опомену. Дакле, не дозвољавам у овом парламенту да посланици 

из било које политичке партије вређају жене које се баве политиком. Значи, 

доста је било, граница је овде. (Аплауз.) 

 (Милорад Мирчић: Да завршим.)  

 Нисте ни почели. 

 МИЛОРАД МИРЧИЋ: Не видим због чега је толика нервоза, али да 

не коментаришем. Ја се захваљујем Зорани Михајловић што је услишила 

моју молбу, а ви наставите и даље да неартикулисано реагујете па докле 

догурамо.  



 Оно што је веома чудно, а то је из експозеа – уместо да се бавимо 

животним проблемима са којима се већинска Србија суочава, да видимо, 

примера ради, како да решимо ову глад, беду, немаштину, незапосленост, 

ми смо овде слушали експозе који потпуно одудара од реалности. Како 

одудара? Тако што ће на првом месту или у жижи будућег интересовања 

ове Владе, по речима мандатарке, бити дигитализација. Као некад 

електрификација, после рата, тако је тај општи покрет дигитализације 

веома, веома актуелан.  

 Ево, данас смо у новинама прочитали да се и бивши министар 

спољних послова Горан Свилановић залаже за дигитализацију региона. 

Замислите каква је то случајност. Будући мандатар каже да је приоритетни 

посао, приоритет свих приоритета да извршимо дигитализацију у Србији. И 

када то слуша обичан грађанин, он има утисак да је то веома битно, да је то 

најбитније, да ће сутра много богатије да живи, да ће дигитализацијом 

нестати све већи број народних кухиња, да ће дигитализацијом све већи 

број људи бити запослен, а при томе не пада му на памет да је 

дигитализација највећим делом технички посао. Замислите колико је то 

смешно – да у држави која има укупно седам милиона и двеста хиљада 

становника ви као приоритет свих приоритета стављате дигитализацију. То 

се у озбиљнијим компанијама уради за непуних годину дана.  

 Друго, ако сте мислили да је ово континуитет бившег министра 

локалне самоуправе, грдно се варате. Како заборављате заслуге Кори 

Удовички? Кори Удовички је као ресорни министар започела овај пројекат, 

довела га малтене до краја. Шта ју је спречило? Спречило ју је лажно 

сведочење садашњег мандатара када је у питању афера око 

ветрогенератора. То је спречило Кори Удовички да остане министар и 

заврши започети посао. То је суштина.  

 Уместо да овде слушамо како ће се будући председник Владе, а и 

сама Влада борити против нарастајућег криминала, ми се овде бавимо 

потпуно маргиналним, споредним стварима. Да видимо шта је то са тим 

Космајцем, највећим криминалцем, како је то криминалац над свим 

криминалцима одједном, преко ноћи, човек на слободи, није више нарко-

дилер; како је то Станко Суботић звани Жабац на волшебан начин преко 

ноћи изашао на слободу.  

 Шта ви мислите, господо, да ће се криминал спречити тако што ћете 

хапсити ситне џепароше, преваранте, криминалце нижег ранга – хапсећи 

њих да спречите криминал? Не, криминал је најопаснији онај који је 

повезан са влашћу. Ви морате, пре свега, да очистите редове Владе од оних 

који су у криминалу или склони криминалу. Сви они који су се бавили 

фалсификовањем, сви они који су се бавили преварама морају да изађу пред 



лице правде и да сносе одређене консеквенце. Сетите се само да је бивши 

министар одбране у немачкој влади поднео оставку зато што је 

„фалсификовао“ своју докторску дисертацију. Фалсификат се састојао у 

томе што није у фусноти навео ауторе које је користио у свом раду. Из 

моралних разлога је поднео оставку, а већ годинама јавност прича о томе 

колико је сумњив или мање сумњив докторски рад појединих министара, 

како су и на који начин стекли диплому. Не можете ваљда очекивати од 

таквих да се боре против криминала.  

 Ми из СРС видимо симболику у дану и датуму када се бира ова 

Влада. Увек када ови са Запада, поготово Американци, желе да напакосте 

Србији и српском народу, бирају Видовдан. Немојте то да губите из вида. 

Тако је Видовдан изабран да се киднапује председник, више пута изабран, 

Слободан Милошевић, а његови следбеници, руководство његове партије 

потписало је срамни Бриселски споразум. На ту столицу, на то место доћи 

ћете и ви, само наставите овако. Хвала вам. 

 ПРЕДСЕДНИК: Захваљујем. 

 Да ли ће говорити Владимир Ђурић или Татјана Мацура? 

 Владимир Ђурић. 

 Изволите. 

 ВЛАДИМИР ЂУРИЋ: Хвала. 

 Поштоване колеге посланици, поштовани грађани Србије, уважена 

мандатарко, ова Влада је Влада континуитета. Не би било лоше осврнути се 

на доста претходних Влада. Ја ћу подсетити грађане, када је обаран 

Чаушеску, 1989. године, камере телевизије Нови Сад су преносиле снимке 

из Румуније и ми смо тада у румунским очима виђени као богати суседи, 

као Запад. Данас, двогодишњи пондерисани просек раста БДП-а у Румунији 

је 4,5%, у Србији је 1,8%. То је цена историјских заблуда за које мало ко у 

овој сали може да каже да не сноси одговорност.  

 Када говорите о резултатима претходне Владе, ја ћу кратко само 

скренути пажњу на оно што о томе говори Фискални савет. И скренућу 

пажњу на то да се после пет година власти не можете више позивати на 

претходне режиме. И врло кратко ћу само рећи – да, тачно је да ће дефицит 

опште државе бити мањи од планираног, да ће и јавни дуг бити мањи од 

планираног, тачно је да је повећана наплата фискалних прихода, али ћу 

исто тако рећи да је Фискални савет пре неки дан оштро скренуо пажњу на 

то да стање финансија у локалним самоуправама прети да потпуно потопи 

наше јавне финансије. Скренуо је у свом извештају од пре три месеца 

пажњу на то да је исцеђена добит из јавних предузећа, да је потпуно 

изостала њихова реформа, да су потпуно изостале структурне реформе, да 



је структура јавних расхода и даље веома, веома неповољна и да смо због 

свега тога и даље јако изложени фискалним ризицима. 

 Нема грађанина у Србији који не би желео да ваша обећања у 

експозеу успеју. Када говорите о дигитализацији и о транспарентности 

Владе, ја ћу вам поставити једно питање – зашто „Транспарентност Србија“ 

мора преко Управног суда и Повереника за информације од јавног значаја 

да покуша да добије концесиону документацију за Аеродром „Никола 

Тесла“? Молим да ми одговорите. Хвала. 

 ПРЕДСЕДНИК: Захваљујем. 

 Реч има народни посланик Дејан Николић. 

 ДЕЈАН НИКОЛИЋ: Поштована председнице, даме и господо 

народни посланици, госпођо Брнабић, ја сам своја три минута хтео да 

искористим да говорим о друштву знања, јер мислим да је суштински 

важно и једини начин да скинемо ове окове које имамо тренутно око ногу. 

 Нисам хтео да говорим о здравственом систему, јер реагујем 

прилично емотивно. И сам кроз то пролазим и мислим да врло компетентно 

могу да дам оцену. Међутим, након ваше беседе о здравственом систему, 

добио сам фотографију од једног грађанина Младеновца – на вратима дома 

здравља пише да сви који доведу децу због високе температуре понесу и 

лекове са собом, јер педијатријска служба нема лекове против високе 

температуре. Молим вас, пре него што прочитате све те силне награде за 

реформу образовног система и пре него што изградимо све те велелепне 

здравствене центре од неколико стотина милиона евра, хајде прво да 

набавимо лекове против високе температуре за све домове здравља. 

 Друштво знања и реформа образованог система није први пут 

приоритет у овој Скупштини и у вашем експозеу. Био је и 2012. и 2013. и 

2014. и 2016. и 2017. године. Пет година приоритета реформе образовног 

система, он и даље чучи у неком углу 19. века.  

 Пошто говорите о реформи образовног система и упорно понављате 

– континуитет са свим владама, желим неколико питања да вам поставим. 

Да ли знате колико школских година уназад је почело да ученици нису 

имали уџбенике? Не креде, нису имали уџбенике. Уназад пет година. 

 Моје друго питање – ако говорите о друштву знања, да ли знате 

какви закони се спремају да за десетак дана уђу у Парламент? Говори се о 

законима о основама система васпитања и образовања, о законима у 

области високошколског образовања. Ако не знате, то је посебан проблем. 

Ако знате, не знам како је могуће да говоримо о друштву знања, јер они 

праве партијски образовни систем. О томе ћемо свакако више говорити 

када за то дође време, али моје питање је – да ли знате какви се закони из 



области образовања спремају? По речима министра, будућег и садашњег, 

они треба да уђу овог лета у Парламент.  

 Мислим да није могуће да направимо друштво знања и кренемо у 

реформу образовног система а да знамо став или ставове будуће 

премијерке, садашње мандатарке, о плагираним дипломама. Ћутали сте о 

томе. И сада у расправи нисте ни реч рекли о томе. Немогуће је да кренемо 

даље и не можете да уђете у реформу а да не знамо ваш став о томе. Нема 

друштва знања уколико подржавате један такав систем и систем који има 

хиперпродукцију магистарских радова, докторских дисертација. То је 

немогуће, мандатарка.  

 Још једно питање – са ким желите да правите друштво знања? По 

вашим ставовима, подржавате економске реформе којима су смањене плате 

просветним радницима и тако сте сели у ред, у један корпус министара који 

су Србију учинили једином земљом у Европи која је смањила плате 

наставницима, учитељима, професорима... мислим на просвету. 

 Како мислите, када сте поред плате одузели и достојанство онима, 

мислим на просветне раднике, који нашу децу треба да уче вредностима о 

којима сте ви причали, који код наше деце треба да изграђују достојанство? 

То су питања на које желим одговоре. 

 ПРЕДСЕДНИК: Прошло је време. Захваљујем. 

 Реч има народни посланик Зоран Красић. 

 ЗОРАН КРАСИЋ: Пре годину дана имали смо сличну тачку дневног 

реда и било је образложење једна реченица: Сматрам да господин поседује 

стручне и личне квалитете за обављање функције председника Владе, а 

уверио ме је да може да обезбеди избор Владе. 

 Ове године смо напредовали за још две реченице. У образложењу 

прва реченица је иста, трећа – предлагач кандидата каже шта је циљ нове 

Владе, али оно што посебно забрињава јесте друга реченица, где предлагач 

кандидата каже – указујем своје поверење. Значи, тешка је мука натерала 

човека да каже да указује своје поверење свом предлогу најбољег 

кандидата. 

 Пошто се у Скупштини све унапред зна – зна се ко је власт, ко 

подржава власт, зна се ко не подржава власт, зна се ко како гласа, ја ту 

идилу не могу да покварим. Нити имам намеру да кварим, јер би ме онда 

прозвали да се мешам у vox populi vox dei. Народ одлучио, тако ће да буде, 

шта да радим. Али интересантна ми је ствар како је предлагач кандидата 

дошао до најбољег кандидата.  

 Значи, најбољи кандидат није неко од бивших министара, није неко 

од посланика, није неко ко припада некој политичкој странци која чини 

коалициону власт. Човек је ушао у базу података свих странака које чине 



коалициону власт и није нашао најбољег. Окренуо се лево, десно, видео је 

које муке су пред Србијом, да треба одличан кандидат, најбољи кандидат, 

готово као предлагач. Распитао се ко је ту најбољи, ко има ту највећу 

мудрост и није могао да погреши. Пронашао је најбољег кандидата, за кога 

је сигуран да, када сазове седницу Владе, Дачић као члан Владе има да 

трепери као прут, Расим Љајић има да салутира, Ненад Поповић има да 

цвокоће. Најбољи кандидат има да заведе ред. Нема то да буде распуштено, 

то све мора да буде у реду. И мени је драго што је и предлагач кандидата 

нашао адекватног кандидата.  

 Међутим, збунило ме је овде што каже да је тај његов кандидат 

њему рекао да има већину у Скупштини и онда седам дана смехотресна 

олимпијада. Ви тамо, ако не будете гласали за најбољег кандидата у оном 

броју који сам одлучио, идемо на ванредне парламентарне изборе; нећете 

ви мени да крадете мандате, него ћемо да прочистимо листе па ће да дођу 

они који морају да гласају. И то је то. Свака част. Све је у складу са 

прописима, дошли сте до најбољег кандидата, нико не сумња да је то 

најбољи кандидат. Ја сам, што се тиче државних послова, не рачунајући оне 

политичке, дошао до закључка – најбољи политичар је онај који се не бави 

политиком.  

 Каже – најбољи кандидат је најстручнији кандидат. Погледам 

биографију, видим оно „МБА Ратко Митровић нискоградња“. Каже – 

доказао се, посебно способан. Од 1. јануара кренуо је пројекат најбољег 

кандидата, он се зове е-беба. Значи, кад се роди, одмах га прокњиже, 

компјутерски, у породилишту. Други резултат који је показао најбољи 

кандидат је пројекат е-ЗУП. Међутим, тај пројекат ступа на снагу тек 

децембра ове године. Ово што је у страним фирмама најбољи кандидат 

радио, то ништа не значи. Слично образложење имали смо за Божидара 

Ђелића па знате како је било, па смо имали за оног Лазара Крстића, и није 

нека референца, али е-беба, е-ЗУП – то је крајњи домет.  

 Благи савет – када будете изабрани за председника Владе, свим 

члановима Владе да одузмете кредитне картице, да не плаћају парама Владе 

парфеме и оно остало. Немојте случајно да улазите у афере којима су 

оптерећени кандидати за чланове Владе. Они су преоптерећени аферама 

„Галеника“, „Дунав“, „Агробанка“, „Коферче“, „Банана“, „Ниша“, 

„Шарић“. То немојте да 'ватате у руке, јер ви не одговарате за оно што се 

десило пре вас. Ви ћете да одговарате за оно што се десило после вас.  

 Ако успете да им одузмете картице, то ће бити врхунски домет 

вашег политичког менаџмента како знате да људима баратате, јер 

председник Владе треба да зна да барата министрима. Председник Владе 

ако не зна да барата министрима, онда је то опасно. Позивам вас да 



наставите са добром праксом – сат времена раније устајете, сат времена 

касније спавате, и свако јутро у пола осам постројавање министара да 

рапортирају, јер чим будете окренули леђа – обрали сте бостан.  

 А што се тиче тог европског пута ка ЕУ, водите рачуна, из 

поузданих извора сам сазнао – Србија се прима 2389. године.  

 ПРЕДСЕДНИК: Реч има Татјана Мацура. 

 ТАТЈАНА МАЦУРА: Даме и господо, немамо довољно времена да 

говоримо о свим кандидатима па ћу се задржати само на једном. 

 Завршио је војну школу, а затим и војну академију; напредовао је у 

војној хијерархији, усавршавао се у земљи и иностранству и данас је 

уважени и цењени генерал у Војсци Србије, који ужива велико поштовање 

и далеко ван граница наше земље. Овакву биографију, нажалост, нисмо 

добили. Питамо се – ко брине о безбедности?  

 За министра унутрашњих послова постављен је партијски 

послушник са веома сумњивим докторатом. За председника Одбора за 

контролу служби безбедности постављен је посланик који такође има 

сумњиву диплому. За директора БИА постављен је Братислав Гашић, код 

кога је, нажалост, све сумњиво. И таман смо помислили да је дошао крај 

оваквим намештањима, а сада нам за министра одбране кандидујете 

господина Александра Вулина, који је био десна рука госпође Мире 

Марковић.  

 Александра Вулина за место министра одбране, нажалост, не 

кандидује апсолутно ништа, а његови резултати у Министарству за рад 

јасно говоре да он мора да се повуче из политике, али и да одговара, и то не 

само политички, већ вероватно и кривично, када бисмо имали независно 

тужилаштво. Подсетићу вас само на покушај пљачке буџета преко конкурса 

који је министар Вулин спровео 2014. године а на који су се пријавиле 

партијске и невладине организације које су основане током тог конкурса. 

Јавност га је у томе раскринкала и конкурс је повучен, али одговорности, 

нажалост, није било.  

 Сећате ли се можда и скандалозне политике условљавања социјалне 

помоћи радном обавезом. Шта је онда Александар Вулин добро урадио на 

пољу социјалне политике па сада може да уређује одбрану? Када је требало 

смиривати тензију у региону, он их је распаљивао. Када је требало бити уз 

раднике, он се одмарао по спа-центрима. Када треба да сноси одговорност, 

ви га награђујете новим министарством. На крају ћете, госпођо Брнабић, 

избором Александра Вулина за министра одбране докусурити последњу 

институцију којом су грађани поносни. Хвала. 

 ПРЕДСЕДНИК: Реч има Ђорђе Комленски.  

 Изволите. 



 ЂОРЂЕ КОМЛЕНСКИ: Александар Вулин је завршио правни 

факултет, завршио је највишу школу из безбедности, националну, која 

постоји у овој земљи и више је него квалификован да обавља посао 

министра одбране. О томе колико је он квалификован говоре и сви они који 

су то подржали, а подржао је и генерал Лазаревић и подражили су многи 

други који знају Александра Вулина, његове способности, његове 

могућности и јако добро знају шта је у овој области потребно радити даље 

и шта је корисно за ову државу.  

 Резултати и успеси Министарства за рад, социјалну политику, 

борачка питања у претходном периоду, где ниједно социјално давање у 

протеклом периоду није умањено, где су сва давања стизала на време, 

апсолутно говоре о томе колико је Александар Вулин способан и колико је 

успешан у обављању посла којим се бави.  

 Оно што га посебно квалификује јесте његов успех у контроли 

мигрантске кризе. Када су сви говорили да то није посао за њега, признање 

му је одао цео свет. Признање је одато Србији управо зато што је 

Александар Вулин највише радио на проблему мигрантске кризе у 

Републици Србији. Једино се Министарство за социјалну политику 

Републике Србије бавило проблемима миграната, у свим другим државама 

су се бавила друга министарства.  

 Нећемо одговарати на неосноване оптужбе оних којима су идоли 

неуспешни стечајни управници, краљеви стечаја и они који су хватани на 

изласку из министарства бежећи са документацијом.  

 ПРЕДСЕДНИК: Хвала. 

 Љупка Михајловска. Није ту. 

 Реч има народни посланик Ратко Јанков.  

 РАТКО ЈАНКОВ: Поштована кандидаткињо за мандатара, 

поштовани кандидати за министре, уважене колеге, време које могу да 

посветим овоме је доста кратко, тако да ћу ја само о делу у који се разумем, 

а то је образовање. 

 Пре око годину дана имали смо уверавање да ће образовање да буде 

поправљено, да буде перјаница свега овога. Годину дана касније, сад, у 

једном сјајном експозеу који смо чули од госпође Брнабић чули смо да је 

образовање изузетно важно. Јако ми је жао што морам да вас разуверим – 

ови потези које је Министарство просвете направило у протеклих годину 

дана не воде у том правцу. 

 Једна од ствари која је тачна, то је овај нацрт кровног закона у ком 

јасно стоји, једна од ствари, да је дуално образовање део средњег усмереног 

образовања, и ни на који начин не вреди уводити нове, како да кажем, 

термине за нешто што никад није било и неће бити део универзитетског 



образовања. Усмерено образовање је јако велики хендикеп и не иде у 

правцу онога што је предвидела Стратегија развоја образовања Србије до 

2020. године.  

 Нажалост, могу да кажем да сте данас споменули и Национални 

просветни савет, опет у лошем контексту – да је прошле године спречио да 

се уведе предмет Информатика. Права истина је да је Национални 

просветни савет, у жељи да поправи ствар, одложио то за годину дана, док 

се не испуне услови. Дакле, дозвола је дата ове године. Чак ни ове године 

нису услови испуњени. Ове године, пре једно два месеца је Национални 

просветни савет донео одлуку, на основу уверавања да ће опремљеност 

школа бити довољно добра да би се такав један наставни план уопште 

могао спровести. Нажалост, ни то није било довољно да се Национални 

просветни савет не стави у лош контекст. Ја мислим да је то једна од јако 

важних установа у Србији. 

 У сваком случају, све ове законске ствари које смо досада у најави 

добили, бојим се да не иду у добром правцу и да ће бити све горе и горе, 

овако како се то развија. Хвала вам најлепше. 

 

 ПРЕДСЕДНИК: Захваљујем. 

 Реч има народни посланик Владан Заграђанин. 

 ВЛАДАН ЗАГРАЂАНИН: Хвала. 

 Поштована председавајућа, поштована госпођо Брнабић, поштовани 

кандидати за чланове Владе, даме и господо народни посланици, значајно 

место у експозеу мандатара заузимају питања из области безбедности, како 

на унутрашњем тако и на спољашњем плану. За нашу земљу то је од 

посебног значаја имајући у виду да Србија води политику војне 

неутралности. Управо овакав уравнотежен приступ нам пружа могућност за 

квалитетну војнотехничку сарадњу са земљама Истока и Запада, са 

Русијом, са Кином, са САД, али и са земљама ЕУ и другим државама. 

 Ова сарадња се остварује како на билатералном тако и на 

мултилатералном нивоу кроз војне и цивилне мисије под окриљем УН и ЕУ 

а у којима наши учесници дају значајан допринос и показују висок ниво 

професионалности и одговорности. Сигурни смо да ће и ова Влада 

Републике Србије наставити вишедеценијско учешће наших снага у 

бројним мировним мултилатералним операцијама са намером да се ове 

активности у будућности прошире. Поред тога, Србија активно учествује у 

борби против међународног тероризма, који је велики безбедносни изазов 

на глобалном нивоу.  

 Претходна Влада је учинила много, интензивно радила на јачању 

наших војноодбрамбених капацитета, а посебно бих истакао јачање наше 



војне индустрије, која је значајним улагањима државе повећала и 

производњу и извоз. Такође, важно је напоменути да су бројне иновације у 

војној и техничкој опреми достигле ниво успешних војноиндустријских 

комплекса у свету. 

 Поносни смо на производе као што су „милош“, „лазар“, „нора“, 

ракете „алас“ и многи други. Компаније наше наменске индустрије, као што 

су СДПР, „Прва петолетка“, „Први партизан“, „Сложени борбени системи“, 

„Застава оружје“, „Крушик“ Ваљево, „Слобода“ Чачак су део овог 

успешног пројекта и доприносе не само сфери одбране већ и укупном 

привредном расту, запошљавању и извозној активности наше земље.  

 Не треба занемарити ни чињеницу да је у 2016. години забележен 

рекордан раст извоза наоружања и војне опреме од скоро 52 милијарде 

динара, или близу 500 милиона долара. Овакви охрабрујући резултати 

свакако дају додатни мотив, додатни импулс развоју наменске индустрије, 

што СПС снажно подржава. 

 Када говоримо о безбедности на унутрашњем плану, осим примарне 

улоге коју Војска и Полиција имају, а то је одбрана, очување реда и мира, 

значајна је улога и у хуманитарним активностима, пре свега у пружању 

помоћи становништву и отклањању последица великих елементарних 

непогода, којих је, услед глобалних климатских промена, нажалост, све 

више. То је област у коју се такође мора у континуитету улагати како бисмо 

били оспособљени да правовремено и ефикасно одговоримо на све изазове 

и ризике са којима се наши грађани суочавају.  

 Имајући у виду да технолошки развој доноси нове безбедносне 

изазове, веома је важно да наша Војска и Полиција буду технички и 

кадровски опремљене тако да могу да одговоре на све изазове, ризике и 

претње, посебно у сфери информационе безбедности. Чињеница је да 

дигитална безбедност не познаје државне границе и захтева интензивну 

одбрамбену сарадњу на глобалном нивоу. 

 Претходна Влада је по овом питању учинила значајан корак 

доношењем Стратегије развоја информационе безбедности, што је и наша 

обавеза у процесу приступања ЕУ. Верујемо да ће ова Влада донети и 

Акциони план за спровођење ове стратегије, чиме ће се направити још један 

корак ка даљем унапређењу целокупног система у овој области. 

 На крају, СПС посебно подржава формирање два нова министарства 

– министарства за европске интеграције и министарства заштите животне 

средине, која су настала као резултат реалних потреба и са стратешког и са 

организационог аспекта. 

 Формирањем министарства за европске интеграције Влада даје 

додатни импулс нашем европском путу и потврђује стратешки циљ наше 



земље, а то је пуноправно чланство у ЕУ. Са друге стране, подједнако је 

важно формирање новог ресора у области екологије, посебно имајући у 

виду да се од свих прописа које наша земља треба да усагласи са европским 

1/3 односи управо на област заштите животне средине. 

 Подаци показују да је у Србији унапређена заштита животне 

средине али да би се она могла остварити у пуном капацитету уз 

коришћење претприступних фондова ЕУ. Зато је било неопходно 

формирање посебног ресора. Ова област је веома комплексна и захтева 

веома високе стандарде одрживог развоја и рационалног коришћења свих 

природних ресурса. Усвајањем оваквог предлога Србија показује још већу 

одлучност у намери да одговорно и посвећено води послове заштите 

животне средине, да повећа ефикасност у овој области и повећа 

преговарачку снагу у поступку евроинтеграција. 

 На крају, посланичка група СПС подржаће ову пројектовану 

политику и састав будуће нове Владе. Хвала лепо. 

 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ (Владимир Маринковић): Реч има народна 

посланица Ана Стевановић.  

 Изволите. 

 АНА СТЕВАНОВИЋ: Захваљујем се. 

 Уважена госпођо Брнабић, даме и господо министарке и министри, 

колеге народни посланици, пажљиво сам слушала ваше излагање, још 

пажљивије прочитала предложени програм рада Републике Србије 

покушавајући да пронађем само једну синтагму, а то су слободни медији. 

Нажалост, ту синтагму нисам успела да пронађем и искрено се надам да 

одсуство ове синтагме не значи да слобода медија неће бити међу 

приоритетима Владе на чијем ћете челу ви бити. Подсећам да ниједна 

Влада није започела свој мандат у оваквој атмосфери страховитог кршења 

медијских закона и медијских слобода.  

 У свом експозеу говорите о наставку пута ка ЕУ истичући да је ЕУ 

узор демократије. Подсећам да је предуслов уређеног, праведног и 

демократског друштва владавина права, а пре свега слободни медији. Они 

су најстрожи критичари власти и контролори власти. Такође, то је њихова 

дужност и смисао њиховог постојања, а свако од нас би требало да зна да не 

постоје слободна друштва без слободних медија.  

 Данас медији у Србији су све само не слободни, а Србија упорно 

назадује на свакој листи слободе медија. Бројне невладине организације и 

бројна новинарска независна удружења о томе непрестано говоре. 

Међутим, то што они говоре ретко наилази на било какав одјек од стране 

државних функционера, а и од стране саме Владе.  



 Независни новинари и медији су на мети свакодневних напада од 

стране оних медија који служе искључиво за обрачун са политичким 

неистомишљеницима и критичарима власти.  

 Подсетила бих да, ако у једном друштву слобода медија није 

обезбеђена, онда ни једна друга слобода не може бити загарантована. У 

експозеу сте истакли значај развоја критичког мишљења код младих, а не 

постоје основи за то без медија који слободно и без страха критикују све 

поступке актуелне власти.  

 У свом говору истакли сте једну лепу мисао. Наиме, рекли сте да 

само победничка друштва иду у сусрет променама, а не зазиру од њих. 

Стога, на који начин ћете допринети смањењу цензуре и спречавању 

недозвољеног политичког утицаја на медије? Шта ћете учинити да се 

једном заувек прекине са недозвољеним политичким утицајем на медије, 

што је само први корак ка остваривању медијских слобода, које су потпуно 

згажене у нашој земљи и које нас деле стотинама година од уређеног 

друштва? Нестрпљиво ишчекујем ваш одговор. Хвала вам унапред.  

 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ: Хвала.  

 Реч има народна посланица Јасмина Николић.  

 

 ЈАСМИНА НИКОЛИЋ: Захваљујем се.  

 Уважене колеге, уважена госпођо Брнабић, даме и господо, 

говорићу о делу програма који се односи на образовање. Пошто имам мало 

времена, немојте ми замерити што ћу време утрошити да укажем на неке 

неусклађености између иницијатива у експозеу и текуће регулативе која је 

ушла у јавну расправу, односно прошла је јавна расправа, иако има доста 

добрих, конкретних предлога у програму Владе, као што је рационализација 

мреже школа. 

 Дакле, бићу врло конструктивна. На страни 79. Програма Владе 

стоји да образовање треба да постиче иновације, критичко размишљање и 

предузетништво. То је скроз у складу са Стратегијом. То је тачно. Треба 

убацити ове речи у Нацрт закона о високом образовању, будући да 

критичко мишљење није међу циљевима а требало би да буде, и да 

предузетништво није посебан принцип а требало би да буде, поготово што 

сте то врло добро дефинисали рекавши на страни 81. да је предузетништво 

неопходан елемент развоја, више од наставног предмета – као став, начин 

живота и однос према њему. Дакле, заслужује да се нађе у Закону.  

 На страни 82, о томе је колега већ говорио, говори се о дуалном 

образовању у контексту високог образовања. То збуњује. Нема га у Нацрту 

закона о високом, а у Нацрту закона о дуалном се каже да је саставни део 



средњег. Требало би или појаснити или видети да ли се мења регулатива, 

шта се с тим догађа. 

 На страни 84. Програма Владе стоји да је кључно променити начин 

финансирања факултета новим законом. Тачно. То је врло озбиљан 

инструмент и полуга. Оно што остаје нејасно јесте зашто се издваја из 

нацрта новог закона о високом образовању финансирање у посебан закон, а 

то је заправо супротно Акционом плану, који каже да је финансирање… 

 (Председавајући: Време.) 

 Само још на крају да кажем да сет закона свакако улази у 

процедуру, биће пуно прилике за амандмане. Надам се да ће разговори бити 

конструктивни. Подржавам вас у ономе што сте нагласили као значајно, да 

ћете бити конструктивни и ишчекујемо. Хвала.  

 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ: Хвала вама. 

 Реч има народни посланик Енис Имамовић.  

 Изволите. 

 ЕНИС ИМАМОВИЋ: Хвала, уважени председавајући.  

 Колегинице и колеге народни посланици, кандидати за министре, 

уважена госпођо Брнабић, на самом почетку желим да кажем да ми 

посланици СДС Санџака нећемо подржати ову Владу. С аспекта 

представника Бошњака сматрамо да не постоји ни минимум разлога да 

гласамо нити за овакав састав Владе, нити за програм који сте ви као 

мандатарка изнели пред нас. 

 Када кажем да за нас није прихватљив састав ове Владе, ту пре 

свега мислим на чињеницу да у састав ове Владе не улази министарство за 

људска и мањинска права. У Србији живи 21 национална заједница, у броју 

становника они чине преко 1.300.000 грађана ове државе. Ви сте 

надлежност за толики број грађана поверили једној Владиној канцеларији. 

Али то није једини параметар досадашњег лошег односа према мањинама, 

који ви очигледно настављате. Најбољи показатељ како се бринуло о 

мањинама јесте износ који је у Фонду за мањине опредељен у буџету 

Републике Србије, а он износи 1.800.000 динара за пројекте из области 

културе, образовања, информисања и равноправне употребе језика и писма. 

Дакле, за 1.300.000 грађана ове државе опредељено је 1.800.000 динара.  

 Програм ове Владе за нас није прихватљив зато што није довољно 

да се само у једној реченици општег карактера осврнете на националне 

мањине и кажете како је разноликост коју они чине разлог за понос свима у 

Србији, што јесте тачно, међутим, требало је да као мандатарка будете 

много конкретнији када су у питању остваривање и унапређење људских и 

мањинских права. 



 Нисте нам рекли у којем року планирате да усвојите кровни закон о 

националним мањинама и националним саветима, то чак нисте ни 

споменули. Због тога не делим оптимизам и узбуђење колега из владајуће 

коалиције. Као представницима Бошњака нама је од изузетне важности 

било да чујемо имате ли план по коме ћете коначно усагласити националну 

структуру запослених у полицији, судству, тужилаштву и другим државним 

органима са јавним овлашћењима са структуром становништва у санџачким 

општинама. 

 У свим извештајима о напретку Србије у европским интеграцијама 

стоји да је у Санџаку и даље изузетно изражена недовољна заступљеност 

Бошњака у овим државним институцијама, да је огромна незапосленост и 

неразвијеност. Ово су конкретни задаци за Владу, а ми од вас нисмо чули о 

томе ни реч. Све ово је требало да буде и предмет акционог плана за 

поглавља 23 и 24, нарочито оног дела који се тиче националних мањина, 

али из тих акционих планова су избачени сви захтеви који су легитимни 

представници Бошњака тражили у оквиру рада те радне групе. 

 О конкретним примерима када су у питању култура, образовање, 

информисање и употреба језика и писма постоји много произвољности. 

Свакако ћемо о њима много разговарати у периоду вашег мандата.  

 Оно што је такође било важно да чујемо од вас јесте да ли и како 

планирате да наставите рад радне групе за промену политичког система и 

Устава Србије и како планирате да спроведете процес децентрализације и 

регионализације Србије, што је неопходно. Наравно, владавина права, 

правна сигурност и једнакост пред законом су за нас изузетно важне ствари, 

за које нисмо од вас чули конкретан план, како планирате да их … 

 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ: Хвала, колега Имамовићу. 

 Реч има народни посланик Новица Тончев.  

 Изволите. 

 НОВИЦА ТОНЧЕВ: Поштовани председавајући, колеге посланици, 

уважени кандидати за чланове Владе, ову прилику и време које имам на 

располагању ћу искористити да, у кратким цртама, дам неколико сугестија 

и предлога, за које верујем да ћемо као вредни људи и ви као људи на 

одговорним функцијама у Влади Србије у предстојећем мандату да 

размотрите. 

 У питању су проблеми које сам уочио, мање као посланик а више 

као човек коме грађани Сурдулице скоро десет година указују поверење, а 

и као привредник који од 1988. године води своје предузеће. Лично верујем 

да ће Ана Брнабић бити добар премијер јер сам се у то уверио прошле 

године када је предложила измене Закона о финансирању локалних 



самоуправа, где је бољом расподелом локалних прихода о порезу на зараде 

заштитила све општине, а посебно неразвијене општине. 

 Такође, предлажем да се у наредном периоду као премијер још 

више бавите мерама пореске политике, посебно код неразвијених општина. 

Замолио бих вас и да размотрите и одређена пореска решења која се нпр. 

успешно примењују у Италији – знате да у Италији имамо богати север и 

сиромашни југ – и молим вас да посебно обратите пажњу на економску 

политику у неразвијеним општинама, посебно на југу и истоку наше земље. 

 Ових дана смо у медијима видели и читамо, а и неколико посланика 

и ви сами сте рекли и навели општину Смедеревску Паланку, колико су 

пара потрошили. Долазим из једне сиромашне општине и могу да вам 

покажем извод на рачуну општине Сурдулица на коме данас има око 

милион евра, односно сто и нешто милиона динара, а можете да се уверите 

и лично, и они који посећују општину Сурдулица и гледаоци крај малих 

екрана, знамо шта је урадила општина Сурдулица. 

 Општине долазе до банкрота из два разлога. Један од разлога је то 

што су нам смањена средства са републичког нивоа а повећане 

надлежности, а друга ствар је недомаћинско понашање одређених 

председника општина и градова.  

 Када сам већ код локалне самоуправе и државне управе, хоћу да 

говорим мало о смањењу радне снаге, односно о закону о броју запослених. 

Ми знамо да је 2009. године усвојен lex specialis о смањењу броја 

запослених у локалним самоуправама. Међутим, могу да вам кажем да су 

сви ти који су тада остали без посла, без обзира на то што је све урађено по 

закону, вредновању и све што је било потребно, захваљујући судским 

пресудама враћени на посао и локалне самоуправе сада плаћају тај нерад, 

плаћају доприносе, као и камате.  

 Зато вас молим да код смањења радне снаге обратите пажњу, а као 

искусан човек који води општину могу да вам кажем један пример. 

Општина Сурдулица је имала масу за плату негде око 8 до 8,5 милиона 

2008. и 2009. године, док није изашао овај закон. Сада имамо око 15 

милиона, јер смањењем радне снаге ми морамо да ангажујемо доста 

агенција преко којих се плаћају разни порези, доприноси а и плате радника 

који нам недостају. Тако да добро треба извагати, односно направити 

рачуницу шта је повољније и како смањити радну снагу. 

 Такође треба водити рачуна, сада је преузео ваш ресор мој друг 

Бранко Ружић, око коефицијената за обрачун плата, посебно плата 

запослених у локалним самоуправама који су завршили средњу школу. 

Деси се пример да коефицијент са ценом рада некада износи мање од 

минималца који смо по закону дужни да исплаћујемо. Рачунам да ће мој 



друг Бранко Ружић на томе радити, а ми као искусни људи смо ту да му 

помогнемо. 

 Добро је што ће Влада Србије добити и министарство за европске 

интеграције јер је то начин да боље функционише сарадња по питањима 

ИПА пројеката, прекограничне сарадње. Долазим из општине где је сада 

реализовано инвестиција око пет милиона евра управо из ИПА пројеката. 

Важно је такође да се добро уради ревизија. Имам један пример како је 

ревизорска кућа казнила општину Сурдулица са 47.000 евра, и то без права 

жалбе и без икаквог папира.  

 Овде хоћу сада и будућу министарку за европске интеграције да 

подсетим, као и министарку правде, да не може нико да узме новац 

локалној самоуправи а да локална самоуправа нема право никакве жалбе, 

односно никакво правно средство око тога. Зато вас молим да се око овога 

поведе рачуна.  

 Такође молим министарску за европске интеграције да следећи пут 

прими људе из општине Сурдулица да би овај проблем разрешили, јер 40 

хиљада евра је велика пара за једну неразвијену општину.  

 Пред министарком правде је такође велики посао у наредном 

периоду, а то је да ослободи тужилаштво и судије од утицаја политике.  

 Што се тиче Министарства одбране, хоћу да позовем новог 

министра. Знамо да је у Сурдулици уложено много пара око реновирања 

касарне, односно око војног комплекса који стоји празан и замолио бих 

министра одбране да у следећем периоду размотри како би оживео касарну 

у Сурдулици.  

 Што се тиче Министарства  здравља, мислим да је веома важно да 

се спречи одлазак лекара из Србије, а такође и из Сурдулице, где на бироу 

имамо око 30-ак лекара. Прочитао сам вест да Немачка тражи око 1.500 

лекара из Србије, да даје плату око 2.000 евра. Ми као држава сигурно ту 

плату не можемо да понудимо, али Министарство здравља мора хитно да 

припреми предлог за решење овог проблема. Иначе неће имати народ ко да 

нам лечи, јер људи неће тако тежак посао да раде за 500 евра. Залажем се 

за, а знам да сте и ви, министре, за то, да се повећају плате лекара и да се 

упосле наши лекари.  

 Такође имамо проблем блокада појединих медицинских центара, а 

ми, локалне самоуправе, помажемо медицинске центре али имамо проблем 

око финансирања. Кажу нижи орган власти не може да финансира виши, 

односно локална самоуправа не може да финансира министарство и због 

тога имамо проблема око функционисања здравствених центара. Надам се 

да ће убудуће, а и верујем вама министре, да ћемо тај проблем решити.  



 Брзо завршавам, само имам још око Министарства спорта, где хоћу 

да честитам нашим спортистима који су освојили награде у појединим 

спортским организацијама, а ја као спортски радник се залажем такође за 

колективни спорт и хоћу ту да се поради мало на закону о приватизацији, 

на закону о финансирању клубова. Такође молим министра полиције да нам 

помогне око обезбеђења разних спортских догађаја.  

 Пошто ме колеге убрзавају да скратим говор, хоћу само да 

поздравим формирање министарства екологије и да нам помогнете на 

пројекту који је финансирала ЕУ а то је канализациони прстен на 

Власинском језеру који ће да помогне цео крај, као и развој и запошљавање 

нових људи.  

 На крају, подржавамо Владу Србије на челу са новом премијерком и 

желим вам велики успех, јер успех вашег рада је успех и нас посланика који 

гласамо за вас. Захваљујем вам се и желим срећан рад.  

 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ: Хвала, колега Тончев.  

 Реч има народна посланица Јадранка Јовановић. 

 ЈАДРАНКА ЈОВАНОВИЋ: Уважени председавајући, најлепше вам 

се захваљујем што сте ми дали могућност да се обратим овом цењеном 

скупу иако знам да има много говорника и много оних који би можда 

желели и очекивали да се обрате.  

 Даме и господо, поштовани министри, односно предложени 

кандидати за министре, уважена мандатарко за премијера, госпођо Брнабић, 

сматрам да је неопходно, а верујем да сам из тих разлога и добила реч, да 

кажем неколико ствари о раду, резултатима, а најпре о очекивањима која се 

односе на Министарство културе и информисања, иако бих ја лично више 

волела да говорим о Министарству културе без овог „информисања“.  

 Рецимо, ви сте врло лепо поменули у свом експозеу – туризам. 

Некако бих била рада да говорим о министарству културе уз министарство 

туризма. Сведоци смо да је наша земља, наш град и уопште Србија једна 

изузетна дестинација, веома популарна у савременом свету, скренула 

пажњу на себе и порастом броја туриста који се интересују за нашу земљу 

те сам убеђена да би култура могла и те како, на широком плану, да се 

наслони на туризам и да донесе озбиљан и велики приход.  

 Молим вас да ми омогућите да имам неку релативну тишину док 

причам.  

 Што се тиче министарства информисања – зашто сам рекла да бих 

волела да није заједно са министарством културе? Чини ми се да култура и 

те како трпи, да је на неки начин не само у питању буџет који се издваја за 

културу већ и поље око кога се ломе, пре свега политичка копља, при том је 

то поље које је свих ових година, колико ја видим, служило свакој 



опозицији за расправу о слободи информисања, а ми, уметници, смо такође 

незадовољни тиме, али, рекла бих, из сасвим других разлога. 

 Пре свега се односи на количину слободе, на могућност да се све 

напише и каже, да се говоре неистине а да се то не санкционише, да не 

постоји одговорност за писану реч и ја вас молим, баш зато што су многи 

овде истицали као негативност ваше нестраначко припадање, а по мени је 

то чак предност, јер мислим да јасним погледом можете гледати на ствари 

па и на оне које се тичу информисања, а пре свега се односи на урушавање 

институција као што је Народна скупштина и сведок сам тога у ових годину 

дана када смо имали семинар за посланике, где нам је скренута пажња да се 

трудимо да не дајемо могућност да будемо употребљени у негативном 

контексту, а сведок сам да се то дешавало и када ми не дајемо никаквог 

повода. 

 Сматрам, укратко, да не би смеле да се урушавају институције као 

што је Народна скупштина и све остале институције Владе и убеђена сам да 

бисте ви заједно са осталим министрима имали снаге да то спроведете, да 

се санкционише, да се пронађе законски оквир за информисање, да пре 

свега свако сноси озбиљну одговорност, без страха, који вероватно постоји, 

да се земља не оптужи за цензуру и све остало што ви политичари много 

боље знате од мене. 

 Хтела бих да кажем да ми је јако драго да сте поменули Кину. Ја 

сам се и сама недавно вратила из Кине. Кина је велика сила, велика моћ, не 

само економска... Чудо. Подржавамо отварање Српског културног центра у 

Кини и сваку сарадњу са Кином на пољу културе, као и на свим другим 

пољима. 

 Очекујемо и молимо вас да се спроведу национална признања које 

је претходно министарство укинуло, да се дефинишу критеријуми око 

доделе националних признања. Нико се не буни за признања када је у 

питању спорт, неопходно је и обавезујуће да постоје национална признања 

за уметнике. Такође очекујемо и молим вас, ово је веома важно, да се врате 

имена националних институција од националног значаја. У Стратегији за 

културу постоје институције од националног значаја, али је укинут у закону 

назив институција од посебног националног значаја.  

 И још једно мало запажање па завршавам. Мало, али веома велико. 

Великом већином СНС, заједно са својим коалиционим партнерима, добила 

је могућност да води ову земљу, одговорност да је води и да јој се 

аплаудира када је у реду и да се изричу критике када није. То се десило, а 

најмање се, заправо, десило када је у питању култура. То је нешто о чему се 

говори, што се шапуће, прича, али је Скупштина место да ја то изговорим.  



 Дакле, велики број оних који учествују у руковођењу културом у 

нашој земљи су наслеђени људи из претходних режима, и то није ништа 

спорно али је спорно то што они следе политику тих режима. То се, пре 

свега, односи на, рецимо, сарадњу искључиво са Европом, што је такође за 

похвалу, и западним земљама. Претходно министарство је потпуно укинуло 

сарадњу са Русијом и, захваљујући господину Чотрићу, дошла сам у посед 

једног документа када бивши министар није потписао сарадњу 

православних земаља са Русијом у Москви. 

 Дакле, на срећу, сада се са новим министарством то променило, али 

оно што се није променило и драго ми је што је министар управо ушао, 

јесте то да као што је министар успео да код неких службеника тај отпор 

према Русији промени, ја очекујем и вас молим лично, госпођо Брнабић, да 

се тај однос промени када су у питању афричке и све друге земље. Јер 

немогуће је да смо ми срећни када нам неке афричке земље помогну не 

гласајући за независност Косова, а онда неки – знамо по имену и презимену 

и апсолутно стојим иза овога са доказима, сведоцима... уосталом, тренутно 

је преписка између Алжира, министра културе Алжира са нашим 

министарством о чему постоји, нећу сада да задржавам све јер министар зна 

о чему се ради а вас могу другом приликом да обавестим да о томе постоји 

озбиљна преписка у нашем Министарству иностраних послова где се 

игнорише сарадња са неким земљама, односно на то се гледа 

потцењивачки.  

 Политика бившег премијера Александра Вучића, кога сам и лично 

подржала, и садашњег нашег председника изричито каже – а верујте ми, и 

да не каже сматрала бих, као неко ко је пропутовао цео свет, ко је, као што 

сте и ви рекли, схватио да свет почива на различитости – да је то само 

богатство и само поен плус, никада не бих ни једну једину земљу, нећу сада 

да наводим примере да не бих послужила можда некоме за реплику, не 

постоји земља од које не може да се научи и не постоји култура са којом не 

треба да сарађујемо.  

 Самим тиме, ја вас најљубазније молим да се и у култури следи 

политика сарадње са свим земљама света. Хвала вам. 

 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ: Хвала вам пуно, госпођо Јовановић.  

 Реч има народна посланица Марија Обрадовић. 

 МАРИЈА ОБРАДОВИЋ: Хвала, председавајући. 

 Госпођо Брнабић, кандидати за министре, колеге народни 

посланици, драго ми је што је колегиница Јовановић говорила пре мене јер 

желим да наставим у том духу и у тој атмосфери. Не знам да ли ћу бити у 

прилици да ово буде и последњи говор који ћемо чути у овој дискусији, али 

ћу говорити у том тону. Пробаћу да говорим са осмехом на лицу, јер 



мислим да све оно што се дешавало последња два дана заиста говори да за 

Србију долазе боља времена. 

 За мене је било заиста изузетно позитивно ваше излагање на 

почетку јучерашњег дана. То је био један сасвим другачији тон. Никада 

нисам чула да су премијери говорили на тај начин. То је сасвим другачији 

начин, то је другачија енергија, то је другачија – нећу рећи визија, јер је ово 

заиста континуитет онога што је било у претходној Влади и у оној Влади од 

2012. године, али сложиће се са мном сви, и они којима сте симпатични и 

којима нисте, да носите другачију енергију, да носите нешто што се може 

назвати једном речју модерно, у најбољем и у најширем смислу. Не 

говорим само о вашој појави, о начину комуникације и о тој енергији коју 

носите и у раду и у личном опхођењу, говорим о томе како видите тимски 

рад и како видите себе на челу тог тимског рада.  

 Желим данас да говорим и о контексту у којем смо бирали данашњу 

Владу. Зашто сам рекла да желим осмех на лицу? Јер било је много мучних 

момената током ове расправе. Не мучних зато што неко од нас, или можда 

ви као неко ко брани овај састав Владе немате довољно аргумената, него 

зато што смо видели много рањеника у овој сали. Говорим о рањеницима 

којима је била повређена сујета. Рушимо им предрасуде и стереотипе, и то 

много боли. То нико од нас не жели да призна, али јако боли.  

 Када смо сами са собом и када се запитамо шта мени заправо смета 

код овог предлога за премијерку – смета ми то што је она нешто ново и 

нешто што не познајем. То је својствено људској психи, да се оног што је 

ново и непознато човек боји.  

 У вашем експозеу је било неколико реченица које нису нове али 

које треба поновити, јер мислим да су потцртавале неколико врло важних 

ствари, које ће се видети и касније током рада ове Владе. Нећу много да 

говорим о бројкама нити о резултатима ове Владе, јер су о томе говорили 

не само посланици током ове дискусије и током претходних година, о томе 

су се изјасниле многе веома важне међународне институције, финансијске и 

политичке. На крају, напредовање Србије на Дуинг бизнис листи, у оквиру 

многих других показатеља, говори да оно што је радио тај тим од 2012. 

године, откад је СНС преузела одговорност за вођење власти, па до данас, 

показује да идемо крупним корацима напред. То су тешки кораци, то су 

гвоздене чизме, али идемо напред.  

 Јако је добро што у овом тренутку, када се догодило нешто што се 

никада није догодило у политичкој историји Србије – да човек са места 

премијера буде изабран таквом већином, од 55% гласова, на место 

председника Србије... Дакле не оно што смо чули ових дана – он је побегао, 

он је отишао. Не говори се о томе. То су речи којих треба да се стидите. 



Бирајте речи, јер оне су наше оружје данас на овом пољу. Он је председник 

Србије. Одлазећи са места премијера направио је политички помак, 

историјски политички помак и нешто што је лекција за многе људе који се 

баве политиком у Србији.  

 Када говоримо о лекцијама, желим да вам честитам на исказаном 

степену толеранције, стрпљења, трпељивости. Ви сте то показали и током 

ове расправе, а богами и током претходних дана. Ви сте очитали лекцију 

пристојности целој Србији. Ви сте личне и професионалне увреде истрпели 

на начин који треба да буде позитиван пример и на који се треба угледати. 

Увреде које сте ви истрпели а одговорили сте на тај начин... А тако треба да 

одговоримо и Зорана Михајловић, и Гордана Чомић, и ја и колегинице које 

су вређане овде током данашњег дана.  

 Оно што је урадио колега Мирчић... Кажем колега јер радимо у 

Скупштини Србије заједно, иначе се не могу назвати колегом по степену 

неких других карактеристика. Дакле оно што је Мирчић данас урадио, да на 

тако вулгаран начин одвуче своју дискусију, јесте нешто чега треба да се 

стиди сваки посланик у Скупштини Србије. (Аплауз.) Ваша реченица 

„Само ви вређајте, ја ћу и даље да радим и да мењам Србију, и то да је 

мењам набоље“ заиста треба да буде мото свих нас који се често осећамо 

увређеним и пониженим у Скупштини Србије, посебно мислим на 

посланице.  

 Ви сте прихватањем позиције, тј. доласком на позицију премијера 

заправо учинили много више за родну равноправност у Србији и за борбу 

против хомофобије него што је учинила било која невладина организација и 

цивилни сектор у Србији. Могуће је да у овом тренутку тога нисте свесни. 

Ја то оцењујем као неко ко је борац за људска, посебно женска права у 

Србији. Често људи, немајући намеру да то учине, и не верујем да је то 

било међу вашим приоритетима док сте се прихватали ове кандидатуре, али 

често то људи учине несвесно зато што становито стоје и комфорно се 

осећају у улогама које су одлучили да прихвате у животу.  

 Све оно што смо видели током ова два дана, и позитивно и 

негативно, снажно говори о свима нама – и у Скупштини Србије, али и у 

целој Србији. Резултати Владе Србије изузетно позитивно су оцењени и 

истим темпом настављамо. Ово је континуитет и сви приоритети Владе који 

су били у претходном периоду биће настављени са два, за мене врло важна 

акцента – дигитализација и образовање, веома, веома важне две тачке. 

 Поновићу неке од реченица из вашег експозеа, јер мислим да су 

важне, и желела бих да људи мало више обрате пажњу на то и да свако у 

својој области проба да да максимум на ту тему.  



 Инсистираћемо на аналитичком размишљању, на проналажењу 

решења. Пробајте да свако у својој области учини баш то. Немојте бити 

слепи следбеници онога што вам се намеће. Не одустајте на првој препреци, 

посебна порука за младе. То што сте ви као млада и образована жена којој 

су била отворена сва врата било где у свету одлучили да останете овде и да 

се борите за Србију, да часно служите својој држави је нешто што поново 

подсећа на оне стубове српског традиционалног образовања. 

 Колико год да је Ана Брнабић модерна и да је лидер у ономе што 

тренутно ради, не заборавите да се заправо то лидерство и то што је 

модерно у њој заснива на традиционалним принципима. Будите отворени за 

оно што су новине. Само ћемо тако бити друштво лидера, модерно друштво 

које вуче напред.  

 Србија је земља способних, паметних људи. Нама треба још 

енергије и још лидера. Немојте чекати да неко покаже на вас прстом да сте 

лидер. Покажите то из дана у дан, покажите својим поштовањем, 

образовањем. Покажите поштовањем према колегама, према пословима и 

обавезама које имате и које су вам додељене. Одговорност је нешто на шта 

треба сви да се подсетимо у Србији.  

 Још једна реченица, тиме завршавам, јако ми се допала. Колико смо 

храбри да данас у Србији закорачимо у будућност. Верујем да људи који ће 

данас гласати за вас и овај предлог Владе нису свесни колико су храбри. 

Зато и јесмо заједно, зато и јесмо тимови, јер у сваком тренутку онај који 

осети да је његов тренутак вуче напред, а ми остали њега следимо. Нисмо 

свесни тренутка, али осећамо да је то то што треба Србији, то је импулс 

који нам треба у овом тренутку.  

 Још једном честитке свим кандидатима за министре у овој Влади. 

Мислим да сте радили и да ћете радити одличан посао.  

 Ана, вама хвала што сте прихватили ову кандидатуру. Мислим да је 

пред вама врло важан задатак. Верујем у вашу енергију, пре свега, и у то да 

нећете одустати. Веома је важно да председник Србије и ви као премијер 

будете одличан, нераздвојан тим. Мени се чини да сте ви на добром путу. 

Српска напредна странка ће вас подржати. Хвала вам. 

 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ: Хвала, колегинице Обрадовић. 

 Пошто на листама посланичких група више нема пријављених за 

реч, пре закључивања претреса питам да ли желе реч председници, односно 

представници посланичких група или још неко ко није искористио своје 

право из члана 96. Пословника. 

 Реч има народни посланик Мирослав Алексић.  

 Изволите, колега. 

 МИРОСЛАВ АЛЕКСИЋ: Захваљујем, господине председавајући. 



 Поштована госпођо мандатарко, поштовани кандидати за министре, 

колеге посланици, стрпљиво сам два дана слушао дискусије и напоре и вас 

као мандатара а и посланика владајућих странака да убеде грађане Србије 

да су све ово што се дешава у задњих пет година под диригентском 

палицом Александра Вучића неки велики резултати, да треба да будемо 

захвални због тога што нам је јако добро у Србији и видим да сте баш 

упрли да то урадите.  

 Покушаћу да говорим чињеницама и аргументима да не бисте рекли 

да говорим паушално о неким стварима, али пре тога, што се тиче вашег 

експозеа, који је четврти од 2012. године, пета Влада од 2012. године, не 

знам да ли се уопште треба толико освртати и обраћати пажњу на то, зато 

што и ови претходни који су били нису, ниједан, дочекали крај мандата. Па 

ни овај прошлогодишњи експозе Александра Вучића, који је од стране 

неких посланика СНС-а проглашен за научни рад... Дакле, и за ваш експозе 

не могу рећи да је лош. Волео бих да се он реализује у Србији, као што сам 

то рекао и Александру Вучићу прошле године. Нажалост, ево, после годину 

дана испоставило се да је оно што смо говорили да се то неће десити у 

Србији заправо истина. 

 У вашем експозеу има доста општих места, доста фраза. Успео сам 

једва на половини једне стране да издвојим неке суштинске и кључне 

ствари. Наравно, нема начина како ће се стићи до циљева које сте 

дефинисали експозеом, али има и оних ствари које се понављају из експозеа 

претходног премијера, Вучића, као што су управа, смањење бирократских 

процедура, заустављање одлива мозгова, економске реформе, ефикасност, 

избалансирана спољна политика итд. На тај начин сте ви, свесно или не, 

највише искритиковали претходног премијера, који заправо за свих ових 

пет година није успео да уради оно о чему сте ви говорили у свом експозеу.  

 Што се тиче вас и ваших резултата, госпођо Брнабић, знам да сте 

имали великог искуства и радили у невладином сектору на разним 

пројектима и постизали резултате. Верујем и веровао сам, заправо, и 

прошле године када сте постали министар за локалну самоуправу и 

државну управу, да ћете наставити са тим реформама и у Влади Републике 

Србије. Ово је НАЛЕД-ова Сива књига 8. Оваквих књига има укупно девет, 

односно има још једна.  

 Дакле, од 2008. године до данас, НАЛЕД, који је истовремено и 

највећа референца за функцију за коју сте добили поверење, у ствари је 

овим књигама дао све препоруке Влади Републике Србије, држави, за 

уклањање свих препрека и процедура за раст и развој привреде у Србији, за 

бољи живот и стандард грађана у Републици Србији. Ја ћу вам само 



прочитати неке ствари које су чињеничне из НАЛЕД-а и надам се да 

мислите да су истините и да верујете да су истините.  

 Дакле, што се тиче међународне листе конкурентности, глобалног 

индекса конкурентности у појединим областима, по расипној потрошњи 

Владе, од 140 земаља у свету Србија је 129. била прошле године а ове 

године је 124. Јавни дуг БДП-а – 111. смо. По независности судства смо на 

122. месту од 140 земаља. По својинским правима смо на 126. месту од 140 

земаља. По квалитету образовног систем смо на 103. месту, а по нивоу 

сарадње запослених и послодаваца на 126. месту. Тај ресор припада управо 

господину Вулину, односно припадао је. За то се лети из Владе, а не добија 

награда да води Министарство одбране у наредном периоду. Што се 

квалитета путева тиче, са 114. места смо пали на 115. место у овој години. 

Дакле, то су чињенице и то су аргументи о којима ја желим да говорим.  

 Такође, госпођо Брнабић, морам вам рећи да су у претходних пет 

година владавине неспорне чињенице о задуживању Владе, грађана 

Републике Србије и државе Србије, да је то нешто преко девет милијарди за 

ових пет година. Неспорно је и то да је раст БДП-а јако мали и далеко 

испод онога што сте најављивали. Прочитаћу вам и те податке, податке 

ММФ-а, Европске комисије и нашег Завода за статистику: реалне стопе 

раста БДП-а од 2012. до 2016. године просек су 0,7%, 2016. године 2,7%, 

2015. године 0,8%, далеко мање и од Албаније и од Босне и Херцеговине и 

од Црне Горе. 

 Такође, статистички подаци везани за нето просечне плате у 

региону – у Србији нето просечна плата 385 евра, по подацима из ове 

године, а 395 је била 2012. године, пре пет година. Дакле, мању плату 

грађани имају данас него пре пет година. И данас далеко мању од грађана 

Босне и Црне Горе.  

 Ви као министар који ми је уливао поверење за ових годину дана 

нисте урадили ништа од реформи, иако сте се за то залагали. Свега сте 

један закон усвојили, а то је закон о смањењу средстава за локалне 

самоуправе.  

 Дигитализација, госпођо Брнабић, неће решити проблеме грађана 

Србије – нити депопулацију, која је нарастајућа, нити проблем малинара, 

нити ћете пољопривреду развијати дроновима и сензорима, нити ће 

дигитализација успети да смањи број апсолутно сиромашних којих је данас 

у Србији 600.000 а 1.800.000 на граници сиромаштва. Нећете зауставити 

нити одлив младих, нити ћете решити проблем високе централизације у 

Србији, јавног дуга, БДП-а итд.  

 Нисам видео нити да сте говорили о стратешком плану развоја, 

нити о равномерном регионалном развоју, а оно што је најважније, нисте 



говорили нити о систему вредности, нити о систему институција, које су 

разорене за последњих пет година владавине Александра Вучића.  

 Још једна ствар због које не могу подржати избор Владе јесте и тим. 

Ако сте ви предложили овај тим министара, утолико већи проблем. 

Уколико је то предложио Александар Вучић, у шта ја верујем јер он има 

политичку моћ, онда је то такође велики проблем. Волео бих да ми 

објасните, нисте одговорили ниједном колеги посланику у претходним 

расправама, шта су квалификације појединих министара, уз част изузецима, 

за обављање тих функција. Нарочито министра Александра Вулина, који, 

осим што воли да се слика у униформама и што је халуцинирао неких 97 

убица у близини премијерове куће, не знам шта га квалификује да води 

Министарство одбране. 

 Немам ја ништа против тога да се ви играте, као што сте се играли 

пет година, али имам проблем ако се играте са државом. Дакле, не можете 

решити једним кликом проблеме са којима се суочавају грађани Србије, 

било да је у питању дигитализација или било шта друго. Захваљујем. 

 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ: Хвала, колега. 

 Колега Срђан Ного, повреда Пословника. 

 СРЂАН НОГО: Желим да укажем да је повређен члан 106. Ви сте 

били дужни, председавајући, да реагујете и звоном покушате да обезбедите 

мир у сали. Остало је свега још пар минута за излагање и, молим вас, 

господине Маринковићу, ја вас молим, ево, поново имамо идентичну 

ситуацију. Имају још два опозициона представника врло мало времена да 

говоре и ја мислим да је и ред и поштено да саслушамо те људе до краја.  

 Ја знам да се посланицима владајуће већине жури, да им је 

непријатно када чују истину о Влади и о резултатима власти Александра 

Вучића у последњих пет година, знам да вас боли реалност, да живите у 

виртуелном свету и својим лажима, али сачекајте, саслушајте докраја, 

будите колегијални. Још мало па ћете моћи да гласате на звонце. 

 ПРЕДСЕДНИК: Реч има народни посланик Горан Ћирић. Остао је 

минут и 41 секунда. 

 ГОРАН ЋИРИЋ: Чули смо од вас да ће кључно обећање бити 

континуитет са свим претходним владама. У протеклих пет година – пета 

Влада. Ако је континуитет просечно трајање Владе годину дана, то и није 

неко велико обећање за велике домете ове Владе. 

 Друга важна ствар коју треба упоредити је висина БДП-а са којом је 

кренула прва Влада у овом саставу. Године 2011. је износио, говорим у 

апсолутним бројевима, 33.400.000.000 евра. Година 2016. је завршена са 

34.100.000.000 евра. Дакле, у том петогодишњем периоду континуитета, 

ево, пет Влада а укупан раст бруто друштвеног производа је износио 1,75%, 



што значи, у просеку за тих пет година 0,35% раста бруто друштвеног 

производа. 

 Ја верујем да не желите такав континуитет и ја не бих волео да 

имате такав континуитет раста, јер то не обећава ништа добро за нашу 

државу. Ако обећавате континуитет раста јавног дуга од 10 милијарди евра 

у петогодишњем циклусу, пад девизних резерви Народне банке од једне 

милијарде евра, то сигурно неће бити добро за нашу државу и оствариће се 

упозорења Фискалног савета, који говори о блиском банкротству највећих 

градова у Србији – Крагујевца, Ниша, Београда, Новог Сада, што може да 

потопи јавне финансије у Србији. 

 ПРЕДСЕДНИК: Време. Хвала. Захваљујем. 

 Реч има народни посланик Бошко Обрадовић. 

 БОШКО ОБРАДОВИЋ: Поштована госпођице Брнабић, на крају 

ове велике расправе о избору Владе којој ви треба да будете на челу ја могу 

само да кажем пред грађанима Србије да ви нисте одговорили ни на једно 

питање које су вам поставили посланици Двери, а поставили смо вам 20 

питања. То јасно говори о томе да ви кријете неке ствари.  

 Пре свега, кријете да никада нисте учествовали на изборима, да за 

вас нико никада није гласао, да нисте ви обезбедили ову већину која сада за 

вас треба да гласа, да нисте предложили ниједног министра у овој Влади, да 

је на овај начин изневерена и воља Српске напредне странке да има свог 

председника Владе, да су преварени социјалисти, којима је обећавано да ће 

Ивица Дачић такође бити председник Владе итд. Једном речју, преварена је 

већина грађана Србије јер нико, а посебно бирачи СПС-а и СНС-а нису 

гласали да бисте ви били председник Владе. Ових дана срећем огроман број 

бирача и СПС-а и СНС-а и нисам срео још ниједног који ми је рекао да 

подржава ваш избор за председника Владе Републике Србије.  

 Оно што је посебно важно, нисте одговорили на кључно питање – за 

коју сте страну обавештајну службу радили и да ли сте прошли безбедносну 

проверу БИА да можете као агент страног интереса да се нађете на месту 

председника Владе и да на месту председника Владе можете да наставите 

да радите за америчке интересе као у америчким компанијама и 

невладиним организацијама у којима сте радили. Српски покрет Двери 

гласа против вашег избора зато што не желимо да Србијом више владају 

страни агенти.  

 ПРЕДСЕДНИК: Захваљујем. 

 Реч има Мирослав Алексић, по Пословнику. 

 МИРОСЛАВ АЛЕКСИЋ: Захваљујем, госпођо председавајућа.  

 Рекламирам члан 6. Пословника, да за време говора народног 

посланика не смеју да га ометају други народни посланици. Све време док 



је говорио господин Обрадовић посланици су добацивали, као што је то био 

случај и са мном малочас. Разумем да се вама жури да се што пре заврши 

гласање, да се тамо хлади шампањац па да се не угреје, као и остало што 

сте припремили од хране, али вас молим да испоштујете грађане Србије 

који гледају ову Скупштину и дозволите свима нама да кажемо оно што 

имамо без упадања и прозивања посланика из својих клупа. Захваљујем. 

 ПРЕДСЕДНИК: Посланиче, два дана расправљамо о Влади. Не 

можете да кажете да неко сада једва чека или..., не знам ни ја. Потрошили 

сте време. Јавност ће судити да ли сте то урадили на квалитетан начин или 

не. Сада је расправа готова, ја ту не могу ништа. Још Ђорђе Комленски има 

неко време и то је то. Морамо да гласамо. 

 Реч има народни посланик Ђорђе Комленски. 

 ЂОРЂЕ КОМЛЕНСКИ: Даме и господо, другарице и другови, 

уважена госпођо Брнабић, кандидату за премијера и будући премијеру 

Владе коју сте предложили, нама посланицима који ћемо гласати за ваш 

избор и за избор ове Владе коју сте ви номиновали, морам пре свега да вам 

честитам на храбрости да станете на чело најважније институције у овој 

држави и водите тим којем су постављени јако високи стандарди у 

претходном периоду. Од 2012. године, откада је СНС са својим 

коалиционим партнерима ушла у власт, најпре кроз институцију 

вицепремијера, потом кроз институцију премијера, Александар Вучић и 

тим који је предводио пред вас је поставио јако високе стандарде и од вас се 

очекује да наставите даље у том правцу и у том смеру.  

 Србија која је 2012. године била на ивици амбиса је данас земља 

која стоји на својим ногама. Вама ће из тог разлога бити много лакше, са 

сређеним буџетом, са сређеним финансијама, са успостављеним системима 

у свим министарствима и свим областима, да будете добар селектор, да 

будете добар капитен, да будете добар вођа тима.  

 Ви поверење нас посланика и грађана Србије црпите из онога што 

сте показали својим радом, али и надасве из тога што вас је предложио 

човек који је на изборима за председника Републике Србије добио 56% 

гласова и апсолутно поверење грађана Републике Србије. Одатле имате 

поверење, а снагу ћете црпити из свог тима, из онога што ви знате, из онога 

што ви умете и из подршке за све оно добро што намеравате и што сте нам 

предочили да ће Влада Србије у будућем периоду учинити за добробит 

грађана Србије. 

 Не сумњам у успех, јер је и Србија сазрела и дозрела тиме што први 

пут имамо, неки од нас и привилегију и част, да гласамо и да изаберемо 

жену за председника Владе. Не сумњамо да ћете бити ревносни, да ћете 

бити ангажовани и уопште немамо никакву дилему и сумњу да ће Србија 



наставити путем у боље сутра, наставити да гради своју самосталност, да ће 

очувати своју целовитост и да ће бити војно неутрална земља у будућем 

периоду.  

 Очекујем од вас да не похрлите, а знамо да нисте такви, и пре 

времена кренемо са подизањем стандарда на измишљен начин као су то 

радили неки и довели Србију до ивице пропасти.  

 Рад Владе у којој сте били само министар досада је довео до 

позиције да Србија може да уздиже стандард својих грађана али на реално 

оствареном новцу и реално оствареним средствима. Све што сте учинили у 

ова два дана је утицало на то да, ако је код било кога добронамерног 

постојала иједна сумња да сте ви неко ко може да води Владу Републике 

Србије, све сте то распршили и ја сам сигуран да ће ова Влада кренути још 

јаче, још брже, боље, јер Србија побеђује.  

 ПРЕДСЕДНИК: Захваљујем. Време, посланиче. 

 Пошто су сви овлашћени искористили своје време, по члану 96. у 

преосталом времену, реч има Ана Брнабић. 

 АНА БРНАБИЋ: Хвала вам. 

 Прво, морам да кажем да ми је изузетно дирљива брига неких 

посланичких група и народних посланика за гласаче СНС-а. Дирљиво ми 

делује, као да СНС не уме да се брине сама о себи. Можда би ови остали 

могли да брину о себи, па онда они да имају овакву већину у Народној 

скупштини. 

 На остале оптужбе, о страној агентури и сличне, нећу апсолутно да 

одговарам. Нећу да одговарам зато што су оне, пре свега, увреда за 

Републику Србију, ову државу и све њене грађане, зато што сам ја у 

Народној скупштини Србије пре десет месеци била изабрана за министра за 

државну управу у Влади Републике Србије. Ви мислите да је држава Србија 

толико смешна земља да нико од безбедносних служби не би реаговао у 

том тренутку? Страшно је какво ви мишљење имате о својој земљи. 

 Коначно, постоји пуно питања на која нисам стигла да одговорим. 

Ја се извињавам народним посланицима и обећавам да ћу долазити у 

Парламент да одговарам на питања и о дипломама, докторатима, и о 

платама професора које су овде представљане као да у образовање ништа 

није улагано, да је оно највише трпело. Плате професора су повећаване два 

пута, 4% 1. јануара 2016. године, још додатних 6% 1. јануара 2017. године, 

дата је и једнократна помоћ од 7.000 динара за 140.000 људи у просвети 

итд., итд. 

 Имам податке, не могу да стигнем да одговорим на све, али само 

један пример, за националне мањине, рецимо, држава Србија одваја преко 

305 милиона динара годишње – 245 милиона динара иде из републичког 



буџета, 60 милиона иде из буџета покрајинске владе, плус додатне паре из 

локалних самоуправа. Тако да преко 305 милиона динара иде из буџета. 

Имамо податке, зато што знамо шта радимо. 

 Али колико је тешко било бранити и мој тим и све што је претходна 

Влада радила, Влада чији сам члан била, поносни члан и министарка за 

државну управу и локалну самоуправу, толико је тешко одговорити на 

оптужбе које немају никакве основе у реалности. На крају овог дана то 

најбоље показује чињеница да је полиција била оптужена да је пре два дана 

тукла малинаре у Пожеги. Рекла сам да полиција није тукла малинаре у 

Пожеги, али оно што је најневероватније јесте информација која ми је 

стигла из Пожеге – да ове године у Пожеги није ни било протеста 

малинара! Дакле, ето колико је кредибилно то на шта је данас и јуче 

требало да одговарамо.  

 Ја сам дала све од себе, трудила сам се да објасним шта смо радили, 

шта ћемо урадити. Гарантујем вам апсолутни континуитет уколико 

изаберете мене и мој тим. Претходна Влада поставила је темеље и ми сада 

можемо даље да радимо и градимо на тим темељима. Очекујем одличне 

резултате и просперитет за Србију. Хвала вам пуно. 

 ПРЕДСЕДНИК: Хвала мандатарки Ани Брнабић. 

 Пошто више нема пријављених за реч, закључујем претрес. 

 Поштовани народни посланици, пошто је Народна скупштина 

обавила претрес о јединој тачки дневног реда ове седнице, сагласно члану 

270. став 1. Пословника Народне скупштине, заказујем 29. јун 2017. године 

са почетком у 18 часова и 25 минута као дан за гласање о Програму Владе, 

избору председника и чланова Владе.  То је за неколико минута, молим вас 

да останете у сали. 

 

 (После паузе – 18.25) 

 

 ПРЕДСЕДНИК: Поштовани народни посланици, пре него што 

пређемо на одлучивање, потребно је да утврдимо кворум. 

 Молим посланике да заузму своја места и да наставимо рад.  

 Пре него што пређемо на одлучивање, потребно је да утврдимо 

кворум. Молим народне посланике да убаце своје идентификационе 

картице у посланичке јединице електронског система за гласање. 

 Применом електронског система за гласање утврђено је да је у сали 

присутно 175 народних посланика, односно да је присутна већина од 

укупног броја народних посланика и да постоје услови за одлучивање.  

 Прелазимо на 1. тачку дневног реда – ИЗБОР ВЛАДЕ И 

ПОЛАГАЊЕ ЗАКЛЕТВЕ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ВЛАДЕ. 



 Пошто је Народна скупштина обавила претрес о кандидату за 

председника Владе, програму Владе и кандидатима за чланове Владе, а пре 

преласка на одлучивање, подсећам вас да, према члану 270. став 2. 

Пословника, Народна скупштина о Програму Владе и избору председника и 

чланова Владе одлучује у целини тајним гласањем, осим ако не одлучи да 

се гласа јавно. Ако Народна скупштина одлучи да се гласа јавно, гласа се 

прозивком. 

 Предлажем да Народна скупштина о Програму Владе, избору 

председника и чланова Владе гласа јавно – прозивком народних посланика. 

 Стављам на гласање овај предлог. 

 Молим посланике да притисну одговарајући тастер. 

 Закључујем гласање и саопштавам: за – 159, против – 17, уздржан – 

један, није гласало 30 посланика. 

 Констатујем да је Скупштина одлучила да се о Програму Владе, 

избору председника и чланова Владе гласа јавно – прозивком. 

 Пошто је Народна скупштина одлучила да се о Програму Владе, 

избору председника и чланова Владе гласа јавно – прозивком, подсећам вас 

да Народна скупштина истовремено гласа о Програму Владе, избору 

председника и чланова Владе, и то већином гласова свих народних 

посланика. 

 Такође вас подсећам да је чланом 131. Пословника уређен поступак 

спровођења јавног гласања – прозивком и да, сходно тој одредби, генерални 

секретар прозива народне посланике по азбучном реду, посланик који 

приступа гласању изговара: „за“, „против“ или „уздржан“, генерални 

секретар Народне скупштине записује изјаву народног посланика или 

његову одсутност уз његово име и презиме по списку. 

 Овако гласи питање.  

 Стављам на гласање Програм Владе и предлог за председника и 

чланове Владе, у целини. 

 Тиме отварам гласање. 

 Молим генералног секретара Народне скупштине да обави 

прозивање народних посланика по азбучном реду презимена и евидентира 

њихово изјашњавање.  

 Изволите. 

 СВЕТИСЛАВА БУЛАЈИЋ:  

 Алексић Мирослав – против 

 Арсић Верољуб – за 

 Атлагић проф. др Марко – за 

 Бабић Владо – за 

 Бајатовић Душан – за 



 Баришић Драгана – за 

 Бауер др Иван – за 

 Бачевац др Муамер – за 

 Белачић Александра – одсутна 

 Бечић мр Игор – за 

 Бићанин Милена – за 

 Блажић Бранислав – за 

 Богатиновић Жарко – за 

 Богдановић Горан – против 

 Богосављевић Бошковић проф. др Снежана – за 

 Божић Ненад – одсутан  

 Божовић Балша – против 

 Бојанић Зоран – за 

 Бојић Дубравко – против 

 Бојић проф. др Милован – одсутан  

 Борковић Душан – за 

 Бошковић Милош – одсутан 

 Броз Јосип – за 

 Буквић др Даница – за 

 Булатовић Славиша – за 

 Вељковић Драган – за 

 Вељковић Јелисавета – за 

 Весовић Драган – против 

 Виденовић Маја – одсутна 

 Влаховић Соња – за 

 Вујадиновић Милимир – за 

 Вујић Војислав – против 

 Вујић Обрадовић Јелена – против 

 Вукадиновић Ђорђе – против 

 Вукомановић др Дијана – против 

 Вучковић Наташа – против 

 Гавриловић Марко – за 

 Гајић Горица – одсутна 

 Гегић Бајро – против 

 Гојковић Жика – за  

 Гојковић Маја – за 

 Грубор Борка – за 

 Грујић Младен – за 

 Давидовац Тијана – за 

 Дамјановић Миљан – одсутан 



 Делић Божидар – против 

 Динић Ивана – за 

 Драгишић проф. др Зоран – за 

 Дрецун Милован – за 

 Ђокић Звонимир – за 

 Ђукановић Владимир – за 

 Ђурић Владимир – против 

 Ђуришић Марко – против 

 Ђуровић Александра – за 

 Жарић Ковачевић Јелена – за 

 Живковић Зоран – против 

 Жигманов Томислав – одсутан 

 Заграђанин Владан – за 

 Зељуг Марко – за 

 Зукорлић Муамер – одсутан 

 Ивковић Весна – за 

 Имамовић Енис – против 

 Јанков Ратко – против 

 Јаношевић Станислава – за 

 Јанчић Радован – за 

 Јањушевић Крсто – за 

 Јањушевић Марија – против 

 Јевђић Марија – против 

 Јефтић Јовица – за 

 Јевтовић Вукојичић Миланка – за 

 Јеленковић др Предраг – за 

 Јерков Александра – против 

 Јешић Горан – одсутан 

 Јовановић Бранимир – за 

 Јовановић Вера – за 

 Јовановић Драган – за 

 Јовановић мр Јадранка – за 

 Јовановић Јован – против 

  Јовановић Сп. Наташа – против 

 Јовановић Ст. Наташа – за 

 Јовановић Неђо – за 

 Јовановић Чедомир – против 

 Јовић Радослав – за  

 Јојић Петар – одсутан 

 Јокић доцент др Михајло – за 



 Јоловић Никола – за 

 Југовић Александар – за 

 Каранац Јасмина – за 

 Караџић Ана – за 

 Карић Драгомир – за 

 Карић Иван – за 

 Карић Миланка – за 

 Кнежевић Блажа – за 

 Кнежевић проф. др Милан – за 

 Ковач Елвира – за 

 Ковачевић Борисав – за 

 Ковачевић Горан – за 

 Ковачевић Студенка – за 

 Комленски Ђорђе – за 

 Компировић Станија – за 

 Константиновић Ненад – одсутан 

 Кораћ др Жарко – одсутан 

 Косанић Ђорђе – против 

 Костић Драгана – за 

 Костић мр Иван – против 

 Костић Радмило – за 

 Красић Зоран – против 

 Кривокапић Милован – за 

 Крлић Мирко – за 

 Лазански Мирослав – за 

 Лазић Нада – одсутна 

 Лакатош Љибушка – за 

 Лакетић др Дарко – за 

 Лапчевић Милан – одсутан 

 Линта Миодраг – за 

 Лукић Младен – за 

 Љубеновић Томислав – одсутан 

 Мајкић Александра – за 

 Малетић Александра – за 

 Малушић Љиљана – за 

 Мандић Момчило – одсутан 

 Манојловић Иван – за 

 Мараш Марјана – за 

 Маринковић проф. др Владимир – за 

 Марјановић Весна – против 



 Маркићевић Мирослав – одсутан 

 Марковић Александар – за 

 Марковић Весна – за 

 Марковић Драган – против 

 Мартиновић др Александар – за 

 Матић Верољуб – за 

 Мацура Татјана – против 

 Мачужић Маја – за 

 Мијаиловић Остоја – за 

 Мијатовић Јелена – за 

 Мијатовић др Милорад – за 

 Миладиновић Стефана – за 

 Милекић Зоран – за 

 Милетић Милија – за 

 Милисављевић Душан – одсутан 

 Милић Ненад – против 

 Милићевић Ђорђе – за 

 Милојевић Милосав – за 

 Милојичић Радослав – против 

 Мирчић Милорад – против 

 Митровић Ненад – за 

 Мићин Жарко – за 

 Мићић Наташа – одсутна 

 Мићуновић Драгољуб – одсутан 

 Михаиловић Вацић Наташа – за 

 Михајловић Бранислав – одсутан 

 Михајловић Љиљана – против 

 Михајловић Милетић – за 

 Михајловска Љупка – одсутна 

 Мрдаковић Тодоровић Љубица – за 

 Мркоњић Милутин – за 

 Николић Горан – за 

 Николић Дејан – одсутан 

 Николић Ивана – за 

 Николић Јасмина – против 

 Николић Вукајловић Весна – против 

 Николић Павловић др Светлана – за 

 Ного Срђан – против 

 Обрадовић Богдан – за 

 Обрадовић Бошко – против 



 Обрадовић проф. др Жарко – за 

 Обрадовић Јасмина – за 

 Обрадовић Марија – за 

 Огњановић Оливера – за 

 Омеровић Мехо – за 

 Орлић Владимир – за 

 Остојић Јово – одсутан 

 Павловић Душан – против 

 Павловић Соња – против 

 Палалић Јован – за 

 Пантић Пиља Биљана – за 

 Пантовић Огњен – за 

 Папуга Олена – против 

 Парезановић Марко – за 

 Пастор Балинт – за 

 Пауновић Вера – за 

 Пауновић Снежана – за 

 Пек Золтан – за 

 Пекарски Горан – против 

 Перић Срето – против 

 Петковић Владимир – за 

 Петровић Душан – одсутан 

 Петровић Мира – за 

 Петровић Петар – против 

 Петровић Б. Снежана – за 

 Петровић Р. Снежана – за 

 Петронијевић Милисав – за 

 Пешић Оливера – за 

 Радета Вјерица – против 

 Радичевић Далибор – за 

 Радојичић Зоран – против 

 Радуловић Саша – против 

 Ракић Катарина – за 

 Ракоњац Весна – за 

 Ракоњац др Љубинко – за 

 Ранчић Бранимир – за 

 Рашковић Ивић др Санда – одсутна 

 Репац Десанка – за 

 Ристић Марина – одсутна 

 Ристић Славиша – одсутан 



 Ристичевић Маријан – за 

 Ружић Бранко – за 

 Савић Никола – против 

 Савкић Драган – за 

 Стаменковић Бранка – против 

 Станковић Здравко – одсутан 

 Станковић Мирољуб – за 

 Станковић Ђуричић Мирослава – против 

 Стевановић Александар – одсутан 

 Стевановић др Ана – против 

 Стевановић Верољуб – одсутан 

 Стевић Звонимир – за 

 Стојадиновић Данијела – за 

 Стојановић Филип – против 

 Стојиљковић Ивана – за 

 Стојковић Душица – за 

 Стојмировић проф. др Љубиша – за 

 Стошић Хаџи Милорад – за 

 Сушец Жељко – за 

 Тарбук Душко – за 

 Тепић Мариника – против 

 Томашевић Дамњановић Тања – за 

 Томић Александра – за 

 Тончев Новица – за 

 Торбица Бојан – за 

 Турк Милена – за 

 Ћирић Горан – против 

 Ћорилић Милена – за 

 Фехратовић Јахја – одсутан 

 Филиповић Србислав – за 

 Филиповски Дубравка – за 

 Фремонд Арпад – за 

 Хасани Фатмир – за 

 Цокић Радослав – за 

 Чабради мр Горан – за 

 Чабраја Александра – одсутна 

 Чанак Ненад – одсутан 

 Чолаковић Момо – за 

 Чомић Гордана – против 

 Чотрић Александар – за 



 Шаровић Немања – одсутан 

 Шеварлић проф. др Миладин – против 

 Шешељ проф. др Војислав – одсутан 

 Шормаз Драган – за 

 Шулкић Дејан – против. 

 

 ПРЕДСЕДНИК: Хвала. 

 Пошто смо обавили гласање прозивком народних посланика, 

закључујем гласање. 

 Пет минута треба службама да упореде резултате гласања и молим 

вас да будете ту у сали, за пет минута ћу саопштити резултате гласања.  

 

 (После паузе – 18.55) 

 

 ПРЕДСЕДНИК: Поштовани посланици, дозволите ми да саопштим 

резултате гласања. 

 Од 212 народних посланика који су приступили гласању:  

- за предлог је гласало 157 народних посланика,  

- против предлога гласало је 55 народних посланика,  

- уздржаних није било,  

- одсутно је било 38 народних посланика   

- није било оних који нису желели да гласају. 

 Пошто је за програм Владе и предлог за председника и чланове 

Владе гласало 157 народних посланика, што представља већину од укупног 

броја народних посланика, констатујем да је Народна скупштина усвојила 

Програм Владе и изабрала Владу у предложеном саставу. 

 Дозволите ми да у ваше и своје име честитам председнику, 

потпредседницима и министрима у Влади на избору. 

 Прелазимо на ПОВРЕДЕ ПОСЛОВНИКА. 

 Народни посланик Немања Шаровић, на седници 28. јуна 2017. 

године, у 10 часова и 30 минута указао је на повреду члана 88. Пословника. 

 Молим да одлучите о томе да ли сам повредила Пословник. 

 Нико није приступио гласању. 

 Констатујем да није повређен наведени члан. 

 Народна посланица Мариника Тепић, 28. јуна 2017. године, у 16.01 

часова указала је на повреду члана 107. Пословника Народне скупштине. 

 Молим да одлучите о томе. 

 Закључујем гласање: за – 10, против – нико, уздржаних – нема, није 

гласао 161 посланик. 

 Констатујем да није повређен члан. 



 Народни посланик Срђан Ного, на седници 28. јуна 2017. године, у 

17 часова и 28 минута указао је на повреду члана 103. Пословника. 

 Молим да одлучите да ли је повређен наведени члан Пословника. 

 Закључујем гласање: за – 16, против – нико, уздржаних – нема. 

 Констатујем да је Скупштина одлучила да није повређен наведени 

члан. 

 Народни посланик Срђан Ного, на седници 28. јуна 2017. године, у 

19 часова и 35 минута указао је на повреду чланова 27, 107. и 109. 

Пословника, те молим да одлучите да ли су повређени наведени чланови. 

 Закључујем гласање: за – 19, против – нико, уздржаних – нема. 

 Констатујем да је Скупштина одлучила да нису повређени наведени 

чланови Пословника. 

 Народни посланик Радослав Милојичић, на седници 29. јуна 2017. 

године, у 12.42 часова указао је на повреду члана 106. Пословника. 

 Молим да одлучите да ли је повређен наведени члан Пословника. 

 Закључујем гласање: за – 17, против – два, уздржан – један, није 

гласало 155 посланика. 

 Констатујем да је Народна скупштина одлучила да није повређен 

наведени члан Пословника. 

 Одређујем паузу од сат времена до полагања заклетве, које ће 

почети у 20.00 часова. 

 Молим вас да дођете и присуствујете свечаном полагању заклетве. 

 (После паузе – 20.05) 

 

 ПРЕДСЕДНИК: Поштоване даме и господо, поштовани 

председниче Републике Србије, поштовани народни посланици, 

обавештавам вас да су позвани да данашњој седници Народне скупштине, 

поред народних посланика и кандидата за чланове Владе, присуствују и: 

председник Републике Србије господин Александар Вучић, председник 

Скупштине АП Војводине, председник Скупштине града Београда и 

градоначелник Београда, представници правосуђа, органа Републике 

Србије, директори канцеларија Владе Републике Србије, представници 

Војске Републике Србије, Полиције, независних регулаторних тела, 

традиционалних цркава и верских заједница, Српске академије наука и 

уметности, као и ректори универзитета чији је оснивач Република Србија. 

 Такође, данашњој седници присуствују Његово краљевско 

височанство принц Александар Карађорђевић са супругом, као и шефови 

дипломатско-конзуларних мисија и међународних организација у 

Републици Србији.  



 Дозволите ми да, у своје име и у име Народне скупштине, 

поздравим цењене госте.     

 Сада молим председника, потпредседнике и министре у Влади да, у 

складу са чланом 271. Пословника и чланом 16. став 2. Закона о Влади, 

приступе полагању заклетве. 

 (Председник чита, а чланови Владе понављају текст Заклетве.) 

 „ЗАКЛИЊЕМ СЕ НА ОДАНОСТ РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И 

СВОЈОМ ЧАШЋУ ОБАВЕЗУЈЕМ ДА ЋУ ПОШТОВАТИ УСТАВ И 

ЗАКОН, ДА ЋУ ДУЖНОСТ ЧЛАНА ВЛАДЕ ВРШИТИ САВЕСНО, 

ОДГОВОРНО И ПРЕДАНО И БИТИ ПОСВЕЋЕН ОЧУВАЊУ КОСОВА И 

МЕТОХИЈЕ УНУТАР РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“. 

 Молим председника, потпредседнике и министре у Влади да 

потпишу текст заклетве. 

 (Председник, потпредседници и министри у Влади потписују текст 

Заклетве.) 

 (Интонирање химне.) 

 Поштовани посланици, пошто је Народна скупштина обавила 

разматрање и одлучивање о јединој тачки дневног реда ове седнице, 

сагласно члану 102. Пословника, закључујем Девету посебну седницу 

Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву. Хвала. 

 (Седница је завршена у 20.20 часова.) 
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