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СЕКТОР
ЗА МЕЂУНАРОДНЕ ОДНОСЕ
Одлуком о организацији и раду Службе Народне скупштине
Републике Србије (''Службени гласник РС'', број: 62/06) и Правилником о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Служби Народне
скупштине, који је Административни одбор усвојио 24. јула 2006. године извршена
је реорганизација Службе Народне скупштине. Након преузимања надлежности од
Скупштине државне заједнице Србија и Црна Гора преузет је један број запослених
из Службе бивше Скупштине државне заједнице Србија и Црна Гора како би
Народна скупштина могла да одговори додатним обавезама, а нарочито у погледу
остваривања међународноправног субјективитета.
Послови Сектора за послове радних тела Народна скупштине
груписани су у три нова сектора: Сектор за послове посланичких група, Сектор за
послове радних тела и Сектор за међународне односе.
Сектор за међународне односе има два одељења: Одељење за
иностране послове и Одељење за европске интеграције.
У Одељењу за иностране послове обављају се задаци и послови из
делокруга Одбора за иностране послове, Одбора за развој и економске односе са
иностранством, Групе за послове сталних и других делегација и Групе
пријатељства.
У Одељењу за европске интеграције обављају се задаци и послови из
делокруга Одбора за европске интеграције и Групе за усклађивање прописа са
прописима Европске уније.
У периоду 2004 – 2006 године укупно је одржано 66 седница одбора
који припадају овом сектору и више од 12 радних састанака. У наведеном периоду
одвијала се активна међународна сарадња представника Народне скупштине са
представницима парламената других држава, међународних организација и
институција.
У прилогу се налазе извештаји о раду Одбора за европске
интеграције, Одбора за иностране послове и Одбора за развој и економске односе
са иностранством.
У Београду,
28. децембра 2006. године
Начелник Одељења за европске интеграције
Ђордана Курир
Начелник Одељења за иностране послове
мр Душан Максић

3

ИЗВЕШТАЈ
О РАДУ ОДБОРА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
У периоду од фебруара 2004. до децембра 2006. године, у складу са
надлежностима утврђеним чл. 69 Пословника НСРС, сазванe су 34 седнице
Одбора за европске интеграције (одржано 25 седница - сачињени записници, и 9
састанака, с обзиром да није било кворума, о којима су сачињене белешке).
У извештајном периоду укупно је разматрано 18 предлога закона у
начелу и један предлог закона у појединостима. Такође су разматрана 2 предлога
резолуција. Посебну пажњу заслужује Резолуција о придруживању Европској
унији, коју је сачинила Радна група Одбора за европске интеграције у сарадњи са
НВО „Европски покрет у Србији“. Резолуцију је, на предлог чланова Одбора за
европске интеграције, Народна скупштина Републике Србије усвојила октобра
2004. године (после чега су резолиције сличне садржине усвојене од стране
Скупштине ЦГ и Скупштине СЦГ). Резолуцијом се, између осталог, обавезује да ће
усклађивање законодавства Републике Србије са правним тековинама Европске
уније добити приоритет у раду НСРС, укључијући и увођење посебних процедура
на побољшању тог процеса. Такође се изражава очекивање да Влада Републике
Србије једном у три месеца информише НСРС о планираним и испуњеним
обавезама и реализацији свих програма и осталих активности неопходних за
убрзање процеса придруживања Србије и Црне Горе Европској унији.
У извештајном периоду су разматрани следећи документи Владе,
који су од важности за процес европске интеграције Србије:
- Национална стратегија Србије за приступање Србије и Црне Горе
Европској унији;
- План Владе Србије за спровођење приоритета из Европског
партнерства,
- пет извештаја Владе Србије о току спровођења Акционог плана за
реализацију приоритета из Европског партнерства, који, на основу Резолуције о
придруживању Европској унији, Народној скупштини Влада доставља тромесечно,
односно, према најновијој одлуци Владе, шестомесечно.
У периоду 2004-2006. године Одбор је такође разматрао извештаје
Савета Европе о испуњавању обавеза СЦГ и Европске комисије о напретку Србије
у Процесу стабилизације и придруживања и при том су на седнице редовно
позивани представници мисија ових међународних организација, као и
представници других мисија у СЦГ, односно Србији. Такође је уведена пракса да се
на седнице Одбора позивају амбасадори земље председавајуће Европском унијом,
ради презентације приоритета председавања (Република Аустрија).
Одбор за европске интеграције је у извештајном периоду био
ангажован на реализацији следећих пројеката:
- «Национални консензус о укључивању у евро-атлантске
интеграције» који је реализован у сарадњи са НВО «Европски покрет у Србији» и у
оквиру подршке раду скупштинских одбора Мисије ОЕБС у СЦГ. Током 2004. и
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2005. године су организовани округли столови «Национални консензус о европској
будућности Србије» у Београду, Новом Саду, Нишу, Ваљеву, Зајечару и Бујановцу.
- Пројекат пружања финансијске помоћи за успостављање Одељења
за усклађивање прописа реализује се на основу Меморандума о сарадњи између
НСРС, с једне стране, и Мисије ОЕБС у Србији, односно његовог анекса, који је
потписан јануара о.г. са трајањем од годину дана (а на иницијативу Одбора за
европске интеграције), у који су укључени и Сенат Италије и Влада Чешке. Пошто
је Одељење, сада Група за хармонизацију прописа у оквиру Одељења за европске
интеграције, официјелно отпочела са радом јануара 2005. године, сачињено је 16
извештаја и анализа, везаних за хармонизацију и компаративни преглед прописа, за
потребе Одбора за европске интеграције, других одбора и посланичких група.
- Пројекат чији је циљ размена искустава са чешким експертима у
процесу придруживања Европској унији, реализује се на основу договора
председнице Одбора за европске интеграције и Института Доњег дома Парламента
Чешке Републике. У оквиру овог пројекта је априла 2006. године у НСРС
организован семинар „Политике Европске уније“ за запослене у Одељењу за
европске интеграције и друге запослене у НСРС, а реализоване су и две студијске
посете Парламенту Чешке Републике за запослене у Народној скупштини јуна и
децембра 2006. године
- Пројекат јачања стручних капацитета у Скупштини Србије, који се
баве процесом европских интеграција, реализује се у сарадњи са словачком
фондацијом «Понтис», а финансиран је из фонда Братислава-Београд. Главни циљ
једноипогодишњег пројекта, чија је реализација почела маја 2006. године, је
пружање помоћи у процесу правне хармонизације и осталим питањима из процеса
европских интеграција. Пројекат обухвата студијска путовања у Братиславу и
Брисел, експертске семинаре и тренинге за посланике и запослене (јуна, септембра,
новембра и децембра 2006. године предавања одржали словачки експерти учесници преговарачког тима са ЕУ), запослени у Одељењу за европске
интеграције су два пута били у студијској посети Парламенту Словачке.
- Представници Одељења за европске интеграције учествују у
координацији Пројекта «Заједничка иницијатива за подршку парламентарним
институцијама» Европске уније и Савета Европе. У склопу овог пројекта, у
сарадњи са Канцеларијом Савета Европе у СЦГ, организована су два семинара
(«Подела власти – специјалан фокус на законодавну власт», «Парламент и начела
добре владавине – Организација и рад пленума и одбора») и три студијске посете
(посета запослених Парламенту Естоније, посета посланика Парламентарној
скупштини Савета Европе у Стразбуру и посета запослених Парламенту Шведске).
Од изуезтне важности, с обзиром да је један од приоритета спољне
политике Србије развој добросуседске сарадње је чињеница да је Одбор за
европске интеграције, заједно са Кабинетом председника НСРС, био носилац
реализације Програма толеранције, који је реализован на основу Декларације коју
су потписали председница парламента Мађарске К. Сили и председник НСРС П.
Марковић. У оквиру овог програма реализовано је више активности, између
осталог Омладински камп толеранције у Суботици и Привредни форум у
Сегедину.
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У протеклом периоду су у организацији Одбора за европске
интеграције такође организоване презентације:
- Предлога закона о Заштитнику грађана, у сарадњи са Кабинетом
председника и Мисијом ОЕБС, Канцеларијом Савета Европе и Делегацијом
Европске комисије и Студије Обичајног међународног хуманитарног права, у
сарадњи за Делегацијом Комитета црвеног крста у СЦГ.
Поред наведеног представници Одбора за европске интеграције
активно су учествовали су у великом броју округлих столова, међу којима посебну
пажњу заслужују:
Серија округлих столова »Сарадња Владе, Парламента и Привредне
коморе у процесу придруживања Европској унији», који су, у организацији
Привредне коморе Србије, одржани у Ваљеву, Новом Саду, Суботици, Београду
Серија Панел дискусија «Ка белој шенгенској листи» у организацији
НВО 484, уз учешће представника државних институција и међународних
организација.
Серија округлих столова у оквиру Пројекта „Национални конвент о
Европској унији“, чији је носилац НВО „Европски покрет у Србији“, који има за
циљ институционализацију сталног тела у оквиру кога ће се водити структурисана
дебата између представника државне администрације, политичара, стручњака,
невладиних организација и шире јавности, а чијем раду учествују и чланови
Одбора за европске интеграције и других скупштинских одбора, као и запослени у
Одељењу за европске интеграције.
Имајући у виду значај развоја регионалне сарадње, у извештајном
периоду је посебна пажња придавана учешћу чланова овог и других одбора у раду
Цетињског форума. У расправама које су у више наврата организване на одређене
теме (безбедност, инострани послови, европске интеграције и др) учествовали су,
поред наших посланика, парламентарци из других земаља региона, али и
представници земаља чланица Европске уније.
У истом контексту је од важности и учешће чланова Одбора у
трогодишњем пројекту НВО «Европски покрет у Србији» «Парламентарна пракса
Исток- запад», у оквиру кога је реализована размена, односно сусрети и разговори
са парламентарцима БиХ и Албаније, у Сарајеву и Тирани, а и њихови
парламентарци су посетили Београд.
У извештајном периоду су реализоване следеће посете
парламентарних делегација Одбору за европске интеграције
- Посета делегације Одбора за европска питања Парламента
Словачке, по позиву председнице Одбора за европске интеграције.
- Посета делегације Одбора за европска питања Сабора Хрватске, по
позиву председнице Одбора за европске интеграције,
- Посета делегације Одбора за европска питања Парламента
Мађарске, по позиву председнице Одбора за европске интеграције.
У периоду фебруар 2004. децембра 2006. године одржан је 61
састанак председнице / делегација Одбора за европске интеграције са делегацијама
одбора за европске послове, других парламентарних делегација, представницима
међународних организација и другим иностраним представницима који су били у
посети Народној скупштини.
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Чланови Одбора за европске интеграције су током три претходне
године 32 пута, по позиву, често у организацији међународних организација,
учествовали на конференцијама на одређене теме у иностранству или били у
посетама одборима/парламентима других земаља и седиштима међународних
организација.
Посебну пажњу при том заслужују следеће:
- обраћање председника Европске комисије Жозе Мануел Бароза у
Скупштини СЦГ, коме су присуствовали и чланови Одбора за европске
интеграције, затим састанци са представницима Европског парламента и посебно
Делегацијом за Југоисточну Европу Европског парламента, са делегацијом Одбора
Парламентарне Скупштине Савета Европе за праћење дужности и обавеза држава
чланица и са председником Парламентарне скупштине Савета Европе Рене ван дер
Линденом.
Први интерпарламентарни састанак Европска унија – Србија,
новембра 2006. године у Бриселу. Позив за састанак председницама одбора за
европске интеграције и иностране послове упућен је од стране председавајуће
Делегације Европског парламента за односе са земљама Југоисточне Европе Дорис
Пак. На Првом интерпарламентарном састанку Европског парламента и НСРС,
одржаном новембра 2006.године у Бриселу усвојена је Заједничка изјава.
- Унапређени стални дијалог, вид међусобне размене мишљења
између државних институција Републике Србије и Европске комисије одвија се на
основу одлуке о Европском партнерству. Учешће представника Народне
скупштине Републике Србије у овом виду политичког дијалога, премда нема
обавезујући карактер, јесте од значаја, из разлога што закључци са ових састанка
бивају укључени у извештаје Европске комисије. На последња два пленарна
састанка (последњи одржан новембра 2006.године), поред председнице Одбора,
учествовао је председник НСРС Предраг Марковић;
- У посети НСРС, септембра 2006. године, био је Директор
Директората Европског парламента за односе са националним парламентима.
Посета је била саставни део посете региону, којом приликом је такође посетио
парламенте Хрватске, Босне и Херцеговине, Македоније и Албаније. Посета је
обострано оцењена корисном и договорена је сарадња за наредни период – која је
превасходно усмерена на обуку запослених. Прва активност је планирана за
фебруар 2007.године, када је договорено одржавање округлог стола у Народној
скупштини Републике Србије уз учешће представника других институција и
медија.
- Учешће представника народних посланика на међупарламентарним
колоквијума представника националних парламената земаља Западног Балкана и
представника Европског парламента у организацији Директората за сарадњу са
националним парламентима Европског парламента (на тему “Регионално помирење
и сарадња земаља Западног Балкана” и “Образовање и омладина – европска
перспектива” који су одржани јуна и децембра 2006. године у Бриселу
- Учешће делегације Одбора за европске интеграције на Конференцији
парламентарних одбора за европске интеграције земаља учесница Процеса
стабилизације и придруживања Југоисточне Европе –KOSAP. На Првој и Другој
конференцији, одржаним јуна 2005. и марта 2006. године у Сарајеву и Загребу,
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поред представника Скупштине СЦГ, учествовала је такође председница Одбора за
европске интеграције. На Трећој конференцији одржаној децембра 2006. године у
Скопљу /Македонија, на коме је учествовала делегација Одбора за европске
интеграције НСРС, усвојена је Заједничка изјава.
- Народна скупштина активно учествује у свим видовима сарадње
који се одвијају у оквиру Пакта стабилности за Југоисточну Европу. Овом виду
сарадње придајемо такође значајну пажњу, јер су управо преко Пакта стабилности,
Радне групе за родну равноправност, успостављени први контакти између земаља
региона, по завршетку ратова. Представници Народне скупштине/Одбора за
европске интеграције су активно учествовали у раду Првог радног стола, чија је
једна од главних тема парламетарна сарадња. На састанку Пакта стабилности за
југоисточну Европу одржаном новембра 2006. године у Букурешту изнет је предлог
да секретаријат реформисаног Пакта буде у Београду и у интересу нам је да, уз
добру аргументацију, ово и добијемо, што би било од изузетног значаја за наше
позиционирање, не само у региону, већ и према Европској унији.

***
У наредном периоду, уз наставак рада Одбора за европске
интеграције, у складу са Пословником утврђеним надлежностима, и реализацију
већ отпочетих активности и пројеката, треба се ангажовати на афирмисању рада
Одељења за европске интеграције, чије би мишљење чланови Одбора за европске
интеграције и други народни посланици (обавезно) требало да консултују, како би
добили детаљан увид о томе да ли је, односно у којој мери је одређени предлог
закона усклађен са европском регулативом и стандардима Савета Европе.

СЕКРЕТАР ОДБОРА
Ђордана Курир
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ИЗВЕШТАЈ
О РАДУ ОДБОРА ЗА ИНОСТРАНЕ ПОСЛОВЕ

I Надлежност
Надлежност Одбора обухвата разматрање: предлога закона, другог прописа
и општег акта, као и других питања из области спољне политике, односа са другим
државама и међународним организацијама, ратификације међународних уговора из
области спољнополитичких односа; уређивања поступка закључивања и
извршавања међународних уговора; заштите држављана Републике Србије и
њихових интереса и интереса домаћих правних лица у иностранству. Одбор
планира спољнополитичке активности НС РС и у вези с тим доноси одлуке. Када
Одбор није у могућности да решава о овим питањима одлуку доноси председник
НС РС. Одбор може да обави разговоре са амбасадорима РС пре одласка на њихову
дипломатску дужност. Одбор има 17 чланова. Ове надлежности припадају Одбору
према члану 47. Пословника НС РС.
Одбор за иностране послове одлучује о иницијативама за посете и утврђује
састав делегација за вођење разговора са представницима представничких тела
других држава. Уколико Одбор за иностране послове није у могућности да донесе
одлуку, одлуку доноси председник Народне скупштине. Делегација у року од 15
дана од дана завршетка посете подноси извештај о посети Одбору за иностране
послове који га разматра и усваја. Одбор за иностране послове на крају сваке
године подноси Извештај НС РС о оствареној сарадњи у протеклој години (према
члану 238. Пословника НС РС).
Одбор за иностране послове утврђује потребу учешћа и састав делегација у
раду међународних организација и мисија (према члану 239б Пословника НС РС).
Одбор за иностране послове одређује председника и чланове посланичких
група пријатељства. Одбор даје сагласност, у координацији са групом
пријатељства, о размени посета са групама пријатељства представничких тела
других држава. Уколико Одбор за иностране послове није у могућности да одреди
председника и чланове групе пријатељства или да да сагласност на одлуку о
размени посета са групама пријатељстава представничких тела других држава, о
тим питањима одлуку доноси председник Народне скупштине.(према члану 239а
Пословника НС РС).

II Oпште одредбе Пословника од значаја за рад Одбора
Седницу Одбора сазива председник Одбора, на захтев најмање трећине од
укупног броја чланова, као и на захтев председника НС РС. Ако то не учини у
захтеваном року седницу Одбора сазива заменик председника Одбора или
председник НС РС. Расправа на седници Одбора води се без обзира на број
присутних чланова Одбора (према члану 77. Пословника НС РС). Одбор одлучује
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већином гласова присутних чланова на седници којој присуствује већина чланова
Одбора ( према члану 79 Пословника НС РС ).
III Резиме рада Одбора
Одбор за иностране послове НС РС је у извештајном периоду одржао 20
седница, укључујући и три састанка чланова Одбора, са укупно 67 тачака дневног
реда.
Одбор је размотрио 13 и усвојио 8 извештаја о међународној парламентарној
сарадњи, реализованим међународним парламентарним посетама и о учешћима
представника НС РС у раду међународних организација и парламентарних форума.
Усвојени су извештаји о међународној сарадњи НС РС у 2003, 2004. и 2005.
години. Извештај са службеног пута делегације Одбора за европске интеграције у
Републику Словачку 4. октобра 2004, Извештај делегације Одбора за иностране
послове са службеног пута у Белгију 13. и 14. октобра 2004, Извештај о учешћу
делегације Одбора за развој и економске односе са иностранством и Одбора за
индустрију на конференцији под називом „Ка енергетској заједници југоисточне
Европе“ у Букурешту 11. и 12. октобра 2004, Извештај о посети делегације НС РС
Државној думи Руске Федерације 10. новембра 2004. године, као и, након
преузимања међународно-правних надлежности бивше Скупштине СЦГ, извештаје
о учешћу у раду међународних парламентарних институција (ПС ОЕБС и ПС СЕ).
Одбор је покренуо иницијативу за оснивање посланичких група
пријатељства и донео одлуку о формирању Посланичке групе српско-израелског
пријатељства. У складу са поменутом иницијативом, покренута је процедура
оснивања и посланичких група пријатељства са парламентима Русије, САД,
Либије, Чешке, Финске, Кипра, Мексика, Јапана, Француске, Аустралије,
Индонезије, Велике Британије, Немачке, Норвешке, Мађарске, Италије и Грчке.
Одбор је, полазећи од државно-правног континуитета, покренуо процедуру за
формирање ПГП које су постојале у Скупштини Србије и Црне Горе, а нису
укључене у ових 18 група, и то са следећим државама и регионима: Азија и
Пацифик, Аргентина, Аустрија, Африка, Белорусија, Блиски Исток, Босна и
Херцеговина, Бразил, Бугарска, Индија, Иран, Кина, Куба, Латиноамеричке земље,
Летонија, Македонија, Мароко, Перу, Пољска, Република Кореја, Румунија,
Скандинавске земље, Словачка, Словенија, Турска, Украјина, Хрватска и Шпанија.
Укупно, то чини 46 посланичких група пријатељства, за чији се састав предлози
очекују од посланичких група НСРС.
Питање КиМ било је једно од најзначајнијих у раду Одбора. У оквиру
тачака дневног реда разматрани су међународни аспекти терора на КиМ,
Резолуција Европског парламента и Резолуција Сената САД о ситуацији на Косову
и Метохији, о стварању платформе и обједињеном наступу државних институција и
представника о питањима КиМ на међународном плану. Од значајнијих тема
Одбор је разматрао и статус Србије у процесима евроинтеграција, Резолуцију
Европског парламента о Војводини (и закључио да се са тим у вези предузму
одговарајући кораци на међународном плану - отварање дијалога, лобирање,
доношење одговарајућих докумената).
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Одбор је разматрао и Предлог резолуције о забрани повлачења или
одустајања од тужбе коју је СРЈ поднела Међународном суду правде у Хагу против
држава чланица НАТО за накнаду штете која је причињена током бомбардовања
1999. године. Одбор је закључио да не подржи Предлог резолуције и да предложи
НС РС да не прихвати Предлог резолуције.
IV Размена парламентарних посета Одбора за иностране послове
Посете делегација Одбора другим парламентима
-Посета Државној думи Руске Федерације 10. новембра 2004. године
Посете председнице Одбора или чланова Одбора за иностране послове
самих или у саставу делегација НС РС другим парламентима или учешће на
међународним скуповима
- Цетињски парламентарни форум
- Аустрија, Француска, Немачка, Албанија (2004), Македонија, Белгија,
Словачка, Финска, (6. годишња Конференција Парламентарне мреже Светске
банке), Велика Британија (семинар у организацији Британског савета), Албанија
(2005)
- Председница Одбора, радна посета Парламенту Холандије са темом
евроинтеграција 2. фебруар 2006. године
-Председница
Одбора,
Беч,
Конференција
председавајућих
спољнополитичких одбора националних парламената чланица ЕУ и кандидата за
приступање ЕУ на тему „Западни Балкан“ , 26. до 28. март 2006 године
- Председница Одбора, Брисел, Састанак на тему „Регионално помирење и
сарадња земаља Западног Балкана 26. до 27. јун 2006. године
- Председница Одбора, Камп толеранције, Сегедин, 23. до 24. август 2006.
године
- Борис Карајчић, састанак Првог радног стола Пакта за стабилност
Југоисточне Европе, Букурешт, 15. новембар 2006. године
Председница
Одбора
и
заменица
председнице
Одбора,
Међупарламентарни дијалог ЕП-НС РС, Брисел, 20-21. новембар 2006. године
- Председница Одбора, Колоквијум ЕП о образовању младих (европске
перспективе), Брисел, 18-19. децембар 2006. године
Посете страних парламентарних делегација
-Норвешка, Италија (2004),
-Мађарска, делегација Одбора за спољну политику (2005)
-Израел, делегација на челу са председницом групе израелско-српског
пријатељства (2005),
- Норвешка 22. фебруар 2006. године
-Естонија, делегацију предводио Ен Есма, председник Одбора за спољне
послове, 4. октобра 2006. године
-Италија, Делегацију предводио Умберто Ранијери, председник
спољнополитичког одбора од 30. до 31. октобра 2006. године
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- Бугарска, Делегација при ПС ОЕБС од 2. до 3. новембра 2006. године
- Руска Федерација, Делегација при ПС ОЕБС од 7. до 9. новембра 2006.
године
- Делегација Фламанског парламента коју је предводио Карм ван
Овермеире, председник Одбора за спољну политику, европске послове и туризам,
од 20. до 21. новембра 2006 године
- Делегација Корушке коју је предводио др Јорг Фројиншлаг, председник
Парламента, од 27. до 29. новембра
Разговори председнице Одбора или чланова Одбора са страним
парламентарним делегацијама -16 разговора
Разговори председнице Одбора или чланова Одбора са страним
државним представницима и представницима међународних организација- 13
разговора
Разговори председнице Одбора или чланова Одбора са представницима
дипломатског кора у Београду- 12 разговора
V Остале активности Одбора
Одбор је усвојио Предлог пројекта о приступању фондовима за развој
ОЕБС-а, путем пројеката „Билатерална и мултилатерална сарадња парламената
западног Балкана“ и „Округли сто представника Одбора за спољну политику
парламената западног Балкана“. Ти пројекти су обједињени и успешно
реализовани. Такође, Одбор је у форми разматрања информација о службеним
путовањима пратио активности делегација НС РС на међународном плану, у шта
спадају регионалне конференције, регионални пројекти, састанци међународних
партијских група, студијске посете, као и семинари и други едукативни пројекти.
VI Сугестије за даљи рад Одбора
У даљем раду Одбора за иностране послове потребно је обезбедити
претпоставке за рад Одбора у погледу кворума за одлучивање, с обзиром да је при
крају протеклог периода то био проблем који је блокирао активнију улогу Одбора .
Веома је значајно, такође, да Одбор за иностране послове у пуној мери
остварује надлежности које му припадају, посебно у погледу одлучивања о
иницијативама за посете и саставима делегација.У протеклом периоду то често није
био случај. Након преузимања међународно-правних надлежности бивше
Скупштине СЦГ, изменама Пословника НС РС проширене су надлежности
Одбора и то би требало да има ефекта и у раду Одбора.
СЕКРЕТАР ОДБОРА
мр Душан Максић
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ИЗВЕШТАЈ
О РАДУ ОДБОРА ЗА РАЗВОЈ И ЕКОНОМСКЕ ОДНОСЕ
СА ИНОСТРАНСТВОМ

I Надлежност Одбора
Одбор за развој и економске односе са иностранством разматра планове и
програме развоја; привредни развој и кредитно-монетарни и банкарски систем,
систем у области економских односа с иностранством, привредне коморе, систем
јавних служби, систем и развој у областима здравства, социјалне заштите, борачкоинвалидске заштите, друштвене бриге о деци и омладини, образовања, културе и
заштите културних добара и физичке културе, политику и мере за усмеравање и
подстицања развоја, укључујући и развој недовољно развијених подручја и питање
робних резерви.
Изменама и допунама Пословника Народне скупштине Републике Србије из
септембра 2006. године надлежност Одбора је проширена, па Одбор ''разматра
предлог закона, другог прописа и општог акта, као и друга питања из области:
односа са међународним економским и финансијским организацијама;
ратификације међународних уговора из области међународних економских
односа''.
Одбор има 17 чланова.
II Активност Одбора
а) Одбор за развој и економске односе са иностранством у периоду 2004. до
2006. године одржао је 21 седницу са 40 тачака дневног реда, као и радне састанке
са представницима ресорних министарстава. Активност Одбора због недостатка
кворума (седницама није присуствовала већина чланова Одбора потребна за
одлучивање) није била интензивна, па су писане ''белешке'' о одржавању седница.
б) У оквиру законодавне активности Одбор је разматрао 12 предлога закона
и 125 амандмана поднетих на те законе из области економске политике, привредног
развоја, економских односа са инос-транством и кредитно-монетарног система
(Предлог закона о привредним друштвима, Предлог закона о царинској тарифи,
Предлог закона о регистрацији привредних субјеката, Предлог закона о Агенцији
за привредне регистре, Предлог закона о спољно-трговинском пословању, Предлог
закона о престанку важења Закона о оснивању јавног предузећа за истраживања,
производњу, прераду и промет нафте и природног гаса, Предлог закона о изменама
и допунама Закона о фонду за развој Србије, Предлог закона о предузетницима,
Предлог закона о изменама и допунама Закона о јавним предузећима и обављању
делатности од општег интереса, Предлог закона о допунама Закона о задругама,
Предлог закона о ратификацији Споразума о трговини текстилних производа
између Републике Србије и Европске заједнице и Предлог закона о ратификацији
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Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Црне Горе и Владе
Исламске Републике Ирана о узајамној помоћи и сарадњи у царинским питањима.
ц) У оквиру контролне активности Одбор је редовно разматрао извештаје о
раду Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа и предузетништва,
као и информације о стању на тржишту капитала Републике Србије.
На радним састанцима чланови Одбора у сарадњи са представницима
Министарства за економске односе са иностранством и Министарства
пољопривреде разматрали су даље активности и приоритете у поступку
приступања Србије Светској трговинској организацији.
III Активност Одбора у наредном периоду
Активност Одбора у наредном периоду везана је за план и динамику рада
ресорних министарстава. При томе, треба имати у виду да је досадашња
надлежност Одбора изменама и допунама Пословника Народне скупштине
Републике Србије проширена и на питања из области односа са међународним
економским и финансијским организацијама (ратификације међународних уговора
из области међународних економских односа), па ће активност Одбора у наредном
периоду бити интнзивнија с тим у вези.
СЕКРЕТАР ОДБОРА
Милена Милошевић-Жиковић

