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УВОД
Пословником

Народне скупштине Републике Србије
(''Службени гласник РС'', број: 56/05 – Пречишћени текст и број: 81/06),
утврђен је број и надлежност сталних одбора у Народној скупштини.
У складу са 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 Републике Србије, рад Службе Народне
скупштине је организован у 9 организационих јединица (Кабинет
председника Народне скупштине, секретаријат Народне скупштине и 7
сектора). Запослени који обављају послове за потребе 27 сталних одбора
организационо припадају Сектору за послове радних тела, док запослени
који обављају послове за потребе Одбора за иностране послове, Одбора за
европске интеграције и Одбора за развој и економске односе са
иностранством организационо припадају Сектору за међународне односе.
Извештај садржи значајније активности одбора, а сачињен је
на основу извештаја секретара одбора у Сектору за послове радних тела,
начелника Одељења за иностране послове и начелника Одељења за
европске интеграције, као и праћења активности одбора и запослених у
Сектору за послове радних тела.
У Београду, 26. фебруара 2008. године
ПОМОЋНИК СЕКРЕТАРА
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

Мирјана Радаковић

3
ИЗВЕШТАЈ
О РАДУ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ У 2007. ГОДИНИ

I
1.1. Пословником Народне скупштине Републике Србије предвиђено је 30
сталних одбора у Народној скупштини. Основна надлежност одбора утврђена је
Пословником Народне скупштине, док поједини одбори имају и одређену улогу
непосредно на основу Устава и закона.
1.2. Народна скупштина актуелног сазива конституисана је 14. фебруара
2007. године. Одбори Народне скупштине конституисани су Одлуком Народне
скупштине 9. маја 2007. године, на предлог председника посланичких група, и то
сразмерно броју народних посланика које посланичке групе имају у Народној
скупштини. Одбори броје од 11 до 25 чланова.
II
2.1. Од конституисања одбора до краја 2007. године одржано је укупно 253
седницe одбора Народне скупштине и то:
1. Одбор за уставна питања
2. Законодавни одбор
3. Одбор за правосуђе и управу
4. Административни одбор
5. Одбор за локалну самоуправу
6. Одбор за представке и предлоге
7. Одбор за одбрану и безбедност
8. Одбор за Косово и Метохију
9. Одбор за међунационалне односе
10. Одбор за односе са Србима изван Србије
11. Одбор за финансије
12. Одбор за приватизацију
13. Одбор за трговину и туризам
14. Одбор за пољопривреду
15. Одбор за урбанизам и грађевинарство
16. Одбор за саобраћај и везе
17. Одбор за индустрију
18. Одбор за привредне реформе
19. Одбор за здравље и породицу
20. Одбор за рад, борачка и социјална питања
21. Одбор за заштиту животне средине
22. Одбор за културу и информисање
23. Одбор за просвету
24. Одбор за равноправност полова
25. Одбор за смањење сиромаштва
26. Одбор за науку и технолошки развој
27. Одбор за омладину и спорт
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28. Одбор за иностране послове
29. Одбор за развој и економске односе са иностранством
30. Одбор за европске интеграције

11
4
8

2.2. Седнице одбора су углавном одржаване у Београду, у просторијама
Народне скупштине (Краља Милана 14. и Трг Николе Пашића 13), док су три
седнице одбора одржане ван седишта Народне скупштине, и то: Одбор за
међунационалне односе у Кикинди (договорено је да се једна од следећих седница
одржи у Бујановцу), Одбор за Косово и Метохију у Грачаници и Одбор за здравље
и породицу у Институту за јавно здравље Србије ''др Милан Јовановић Батут''.
2.3. Одбори су, у оквиру основне надлежности утврђене Пословником
Народне скупштине, разматрали предлоге закона у начелу и у појединостима,
након чега су подносили извештаје Народној скупштини са предлозима да
Народна скупштина прихвати одређене предлоге закона и поједине амандмане,
који су на исти поднети, или да их одбије.
2.4. У 2007. години разматрани су следећи предлози закона:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Предлог закона о изменама и допунама Закона о Влади,
Прелог закона о министарствима,
Предлог закона о изменама и допунама Закона о државној управи,
Предлог закона о изменама Закона о државним службеницима,
Предлог закона о допуни закона о платама државних службеника и
намештеника,
Предлог закона о изменама и допунама Закона о држављанству
Републике Србије,
Предлог закона о печату Републике Србије,
Предлог закона о државном печату Републике Србије,
Предлог закона о изменама Законика о кривичном поступку,
Предлог закона о изменама и допунама Закона о организацији и
надлежности државних органа у поступку за ратне злочине,
Предлог закона о потврђивању Додатног протокола уз
Кривичноправну конвенцију о корупцији,
Предлог закона о потврђивању Грађанскоправне конвенције о
корупцији,
Предлог закона о Уставном суду,
Предлог закона о изменама и допунама Закона о Заштитнику
грађана,
Предлог закона о избору председника Републике,
Предлог закона о председнику Републике,
Предлог закона о основама уређења служби безбедности Републике
Србије,
Предлог закона о потврђивању Европске повеље о локалној
самоуправи,
Предлог закона о територијалној организацији Републике Србије,
Предлог закона о локалној самоуправи,
Предлога закона о локалним изборима,
Предлог закона о главном граду,
Предлог закона о путним исправама,
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31.
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33.
34.
35.
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37.
38.

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

50.

Предлог закона о изменама и допунама Закона о спречавању насиља
и недоличног понашања на спортским приредбама,
Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије
и Европске заједнице о реадмисији лица која незаконито бораве,
Предлог закона о потврђивању Споразума између Савета министара
Србије и Црне Горе и Владе Републике Француске о враћању и
прихватању лица у нерегуларној ситуацији, са Протоколом,
Предлог закона о азилу,
Предлог закона о одбрани,
Предлог закона о Војсци Србије,
Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему,
Предлог закона о изменама Закона о Државној ревизорској
институцији,
Предлог закона о буџету Републике Србије за 2007. годину, са
предлозима одлука о давању сагласности на финансијске планове
организација обавезног социјалног осигурања за 2007. годину,
Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на додатну
вредност,
Предлог закона о изменама и допунама Закона о акцизама,
Предлог закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку
и пореској администрацији,
Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезима на
имовину,
Предлог закона о изменама и допунама Закона о царинској тарифи,
Предлог закона о буџету Републике Србије за 2008. годину са
Меморандумом о буџету и економској и фискалној политици за
2008. годину, са пројекцијама за 2009. и 2010. годину,
Предлог закона о буџетском систему,
Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак
грађана,
Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит
предузећа,
Предлог закона о изменама и допунама Закона о републичким
административним таксама,
Предлог закона о изменама и допунама Закона о приватизацији,
Предлог закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју
грађани остварују у поступку приватизације,
Предлог закона о изменама и допунама Закона о осигурању,
Предлог закона о изменама и допунама Закона о дувану,
Предлог закона о потврђивању аката Светског поштанског савеза,
Предлог закона о потврђивању Споразума о успостављању
железничке мреже високе перформансе у југоисточној Европи,
Предлог закона о потврђивању Протокола о изменама и допунама
Међународне конвенције о упрошћавању и усклађивању царинских
поступака,
Предлог закона о потврђивању Уговора о гаранцији (Железнице
Србије - Возна средства) између Републике Србије и Европске
банке за обнову и развој,
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67.
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Предлог закона о потврђивању Уговора о гаранцији између
Републике Србије и Европске инвестиционе банке (Пројекат обнове
железница II),
Предлог закона о потврђивању Протокола од 3. јуна 1999. године о
изменама Конвенције о међународним железничким превозима
(COTIF) од 9. маја 1980. године (Протокол из 1999.) и Конвенције о
међународним железничким превозима (COTIF) од 9. маја 1980.
године у верзији на основу Протокола о изменама од 3. јуна 1999.
године,
Предлог закона о измени Закона о јавним путевима,
Предлог закона о утврђивању Оквирног уговора о зајму закљученом
између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе,
Предлог закона о допуни Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја,
Предлог закона о државним и другим празницима у Републици
Србији,
Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије
и Републике Црне Горе о социјалном осигурању,
Предлог закона о потврђивању Кјото протокола уз Оквирну
конвенцију Уједињених нација о промени климе,
Предлог закона о потврђивању Конвенције Уједињених нација о
борби против дезертификације у земљама са тешком сушом и/или
дезертификацијом, посебно у Африци,
Предлог закона о потврђивању Конвенције о очувању европске
дивље флоре и фауне и природних станишта,
Предлог закона о потврђивању Оквирне конвенције о заштити и
одрживом развоју Карпата,
Предлог закона о потврђивању Конвенције о процени утицаја на
животну средину у прекограничном контексту,
Предлог закона о потврђивању Конвенције о очувању миграторних
врста дивљих животиња,
Предлог закона о спољним пословима,
Предлог закона о потврђивању Уговора између Савета министара
Србије и Црне Горе и Владе Републике Индије о избегавању
двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак и на
имовину,
Предлог закона о потврђивању Оквирног споразума између Владе
Републике Србије и Комисије Европских заједница о правилима за
сарадњу која се односе на финансијску помоћ Европске заједнице
Републици Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима
инструмента претприступне помоћи (ИПА),
Предлог закона о потврђивању Споразума између Савета министара
Србије и Црне Горе, Владе републике Мађарске и Владе Румуније о
тачки сусрета државних граница између Србије и Црне Горе,
Републике Мађарске и Румуније, која је обележена тромеђном
граничном ознаком и њеном одржавању,
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике
Србије и влада земаља Бенелукса о укидању виза за носиоце
дипломатских и службених пасоша,
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Предлог закона о потврђивању Споразума између Републике Србије
и Европске заједнице о олакшаној процедури за издавање виза,
Предлог закона о потврђивању Споразума о трговини и економској
сарадњи између Савета министара Србије и Црне Горе и Владе
Републике Индије,
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Републике Словеније о узајамној помоћи у
царинским питањима,
Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Републике Пољске о сарадњи и узајамној помоћи у
царинским питањима,
Предлог закона о потврђивању Споразума о измени и приступању
Споразуму о слободној трговини у Централној Европи - ЦЕФТА
2006,
Предлог закона о потврђивању Споразума о зајму и финансирању
између KFW, Франкфурт на Мајни и Републике Србије
"Рехабилитација локалног система грејања у Србији - фаза III",
Предлог закона о потврђивању Споразума о успостављању
специјалних паралелних односа између Републике Србије и
Републике Српске,
Предлог закона о потврђивању Конвенције о полицијској сарадњи у
југоисточној Европи.

2.5. Одбори су у 2007. години размотрили укупно 894 амандмана на
предлоге закона из своје надлежности, а Законодавни одбор 1362 амандмана са
аспекта њихове усклађености са правним системом. С обзиром да неке од
планираних седница одбора због недостатка кворума за одлучивање нису
одржане, поједини предлози закона и амандмани поднети на те предлоге закона су
разматрани на седници Народне скупштине без извештаја надлежних одбора, у
складу са чланом 163. Пословника Народне скупштине.

III
3.1. На основу чл. 139, 144, 148. и 140. став 5. Пословника Народне
скупштине, одбори могу да подносе амандмане. У периоду између завршеног
начелног претреса предлога закона у начелу и отварања претреса у појединостима
о том предлогу закона (период од најмање 24 часа), надлежни одбор може да
поднесе амандмане док је за све друге овлашћене предлагаче закона истекао рок
за подношење амандмана. На тај начин одбори су поднели укупно 30 амандмана
на предлоге закона из своје надлежности, које је представник предлагача
прихватио, те су постали саставни део предлога закона, и то:
-

Одбор за финансије 11 амандмана,
Одбор за одбрану и безбедност 9 амандмана,
Одбор за локалну самоуправу 4 амандмана,
Одбор за приватизацију 4 амандмана,
Одбор за спољне послове 2 амандмана.
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IV
4.1. Такође, одбори су своју надлежност остваривали и одржавањем
седница пододбора и радних група.
4.2. Одбор за финансије је образовао Радну групу за контролу
финансијских извештаја за редован рад политичких странака за 2006. годину у
којој су, осим дела Стручне службе Народне скупштине, учествовали и чланови
Одбора за финансије. Резултат рада ове радне групе је Извештај о контроли
финасијских извештаја политичких странака за 2006. годину, поднет Одбору за
финансије 15. новембра 2007. године, у складу са Законом о финансирању
политичких странака.
4.3. Административни одбор Народне скупштине је образовао две радне
групе: Радну групу за израду текста предлога закона о Народној скупштини
(резултат рада ове радне групе је Предлог закона о Народној скупштини који се
налази у скупштинској процедури од 6. новембра 2007. године) и Радну групу за
израду текста предлога пословника Народне скупштине (резултат рада ове радне
групе је Предлог пословника Народне скупштине који је у скупштинској
процедури по хитном поступку од 7. марта 2008. године).
4.4. Одбор за односе са Србима изван Србије је образовао четири
пододбора и то: Пододбор за економска питања дијаспоре; Пододбор за статусна
питања дијаспоре; Пододбор за културну и спортску сарадњу матице и дијаспоре;
Пододбор за просветну и научну сарадњу матице и дијаспоре.
4.5. Одбор за међунационалне односе образовао је Пододбор за разматрање
питања у вези са унапређењем положаја Рома и имплементацијом декаде Рома.
Такође су одређена два члана Одбора да учествују у раду Радне групе
Министарства за државну управу и локалну самоуправу за припрему текста
Предлога закона о саветима националних мањина.
4.6. Одбор за здравље и породицу образовао је Радну групу за разматрање
представки грађана упућених Одбору.

V
24. септембра 2007. године одржана је једна заједничка седница Одбора
за међунационалне односе и Одбора за културу и информисање на којој су
разматране следеће теме: Додела регионалних фреквенција елекронским медијима
са посебним освртом на општине које емитују програме на језицима припадника
националних мањина и Информација Агенције за приватизацију о томе како се
приликом приватизације електронских медија на локалном нивоу чувају и штите
права националних мањина на информисање на свом језику.
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VI
5.1. Одбори су, осим подношења извештаја Народној скупштини након
разматрања предлога закона и амандмана, на седницама доносили и друга акта:
1) одлуке (укупно 37), од чега:
- Одбор за финансије
- Одбор за равноправност полова
- Административни одбор
- Одбор за односе са Србима изван Србије
- Одбор за здравље и породицу
- Одбор за међунационалне односе
- Одбор за иностране послове

12
9
7
4
3
1
1

2) закључке (укупно 108), од чега:
- Одбор за пољопривреду
- Одбор за међунационалне односе
- Одбор за приватизацију
- Одбор за Косово и Метохију
- Одбор за финансије
- Одбор за представке и предлоге
- Одбор за односе са Србима изван Србије
- Одбор за културу и информисање
- Одбор за просвету
- Одбор за равноправност полова
- Одбор за уставна питања
- Одбор за здравље и породицу
- Одбор за индустрију

35
19
18
15
5
4
3
2
2
2
1
1
1

3) мишљење, и то Одбор за уставна питања;
4) предлог декларације, и то Одбор за равноправност полова (Предлог
декларације о елиминацији свих облика насиља над женама, који је у
скупштинској процедури);
5) предлоге одлука (укупно 13), од чега:
- Одбор за правосуђе и управу
6
- Административни одбор
3
- Одбор за финансије
2
- Одбор за уставна питања
1
- Одбор за културу и информисање 1
6) предлог аутентичног тумачења члана 127. Закона о високом
образовању, који је сачинио Законодавни одбор (предлог за доношење
тог аутентичног тумачења поднео је народни посланик, у својству
овлашћеног предлагача закона). Иначе, Законодавном одбору је
достављено 106 захтева за аутентично тумачење од стране
неовлашћених предлагача.
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7) извештаје који се не односе на разматрање предлога закона и
амандмана, и то:
- Одбор за представке и предлоге поднео је извештај о запажањима у
раду Одбора за период јануар-јун 2007. године;
- Одбор за иностране послове усвојио је 55 извештаја о реализованим
међународним парламентарним посетама и о учешћу представника
Народне скупштине у раду међународних организација и
парламентарних форума.
5.2. На адресу појединих одбора у току 2007. године стигао је и
велики број представки, предлога и других писмена од стране
појединаца, удружења и грађана које су одбори разматрали или су их
секретари одбора, у договору са председницима одбора, упућивали
надлежним органима на решавање (преко 1200 таквих писмена), од чега:
- Одбор за представке и предлоге 700 писаних представки (примљено
преко 500 грађана на разговор и преко 1800 телефонских позива)
- Одбор за правосуђе и управу
297
- Одбор за приватизацију
99
- Одбор за финансије
35
- Одбор за здравље и породицу
34
- Одбор за културу и информисање
17
- Одбор за рад, борачка и социјална питања 14
- Одбор за просвету
13
5.3. Одбор за међунационалне односе је размотрио иницијативу за
измену и допуну Закона о локалној самоуправи који је Народној
скупштини доставио Центар за регионализам из Новог Сада (резултат
разматрања су предлози и примедбе Одбора упућени Министарству за
државну управу и локалну самоуправу).
VII
6.1. Одбори су у функцији јавних слушања организовали и низ
округлих столова на различите теме, и то:
- Одбор за одбрану и безбедност, у сарадњи са мисијом ОЕБС-а у
Београду, новембра 2007. године на тему: ''Демократски надзор примене
посебних мера и овлашћења'';
- Одбор за здравље и породицу уз подршку УНИЦЕФ-а на тему:
''Здравље деце-изазови и решења'':
- Одбор за рад, борачка и социјална питања уз подршку Програма
УНДП-а и Европске агенције за реконструкцију два округла стола на теме:
''Обележавање светског дана борбе против сиромаштва (17. октобра 2007.
године)'' и ''Обележавање међународног дана особа са инвалидитетом (3.
децембра 2007. године)'';
- Одбор за смањење сиромаштва на тему ''Подстицање сарадње
цивилног сектора и локалне самоуправе у процесу имплементације
стратегије за смањење сиромаштва'';
- Одбор за равноправност полова на тему: ''Међународни дан борбе
против насиља над женама'';
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- Одбор за европске интеграције, у сарадњи са Директоратом за
сарадњу Европског парламента са националним парламентима одржао
конференцију у Дому Народне скупштине октобра 2007. године на тему:
''Улога Европског парламента и однос са националним парламентима и
грађанством у Европској унији''.
6.2. Одбор за међунационалне односе је, у функцији законодавног
јавног слушања, размотрио Нацрт закона о култури (део који се односи на
положај и права националних мањина у Републици Србији) и примедбе
доставио надлежном министарству.
6.3. Одбор за одбрану и безбедност је учествовао у јавној расправи о
нацртима закона о војсци и закона о одбрани, која је одржана у Центру за
цивилно – војне односе у Београду.
6.4. Одбор за културу и информисање је учествовао у јавној
расправи о Кодексу понашања емитера и на тему ''Медијски закони у
Србији''.
VIII
На основу члана 78. став 5. Пословника Народне скупштине, у
извршавању послова из свог делокруга, одбор може, преко свог
председника, тражити од министарства и другог републичког органа
податке и информације од значаја за рад одбора. На тај начин одбори
остварују један вид контролне функције према органима извршне власти.
У току 2007. године изражена је значајна контролна активност одбора
кроз разматрање извештаја и информација надлежних министарстава и
других органа, који подлежу надзору Народне скупштине, и то:
- Одбор за одбрану и безбедност размотрио је Извештај о раду
Министарства унутрашњих послова и стању безбедности у Републици
Србији (период од 1. јуна 2006. – 30. септембра 2007. године) и Извештај о
раду Безбедносно-информативне агенције Републике Србије (период јул
2006. – октобар 2007. године);
- Одбор за Косово и Метохију размотрио је Извештај Државног
преговарачког тима о преговорима вођеним под мандатом Тројке Контакт
групе о будућем статусу Косова и Метохије (период 10. 8. -19. 12. 2007.
године);
- Одбор за међунационалне односе размотрио је финансијске извештаје
националних савета за 2006. годину и информацију Министарства за
државну управу и локалну самоуправу са образложењем одлука о
организовању ванредне електорске скупштине ромске националне мањине
и редовне електорске скупштине немачке националне мањине. Такође
Одбор је затражио информацију од РТС-а у вези реализације Споразума о
сарадњи на производњи и емитовању програма који се односи на
националне мањине у Србији (потписан од стране представника
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Националних савета у Републици Србији, РТС-а и Службе Владе РС за
људска и мањинска права);
- Одбор за односе са Србима изван Србије размотрио је Извештај о раду
Министарства за дијаспору (мај-август 2007. године) и План активности
Министарства за наредни период;
- Одбор за приватизацију размотрио је 16 извештаја и 4 информације
Министарства економије и регионалног развоја о раду субјеката
надлежних за спровођење приватизације, Агенције за приватизацију и
Акцијског фонда Републике Србије, као и 8 програма рада Агенције за
приватизацију;
- Одбор за пољопривреду размотрио је информације о питањима из
своје надлежности добијене од Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, Министрства трговине и услуга-Дирекције за робне резерве,
Комисије Владе Републике Србије за елементарне непогоде и Фонда за
дошколовавање младих пољопривредника;
- Одбор за саобраћај и везе размотрио је Програме рада Министарства
за инфраструктуру и Министарства за телекомуникације и информатичко
друштво за 2008. годину;
- Одбор за трговину и туризам размотрио је Извештај о раду Комисије
за заштиту конкуренције за 2006. годину и план законодавне активности
Министарства трговине и услуга за наредни период;
- Одбор за здравље и породицу размотрио је План рада Министарства
здравља, информацију министра здравља и министра финансија о
финансирању здравствене делатности у 2008. години и информацију
председника Лекарске коморе Србије о процесу оснивања Лекарске коморе
Србије и Стоматолошке коморе Србије;
- Одбор за науку и технолошки развој размотрио је Информацију о раду
Министарства науке;
- Одбор за културу и информисање обавио је посету Филмским
новостима и Југословенском прегледу ради сагледавања процеса
трансформације ових бивших савезних јавних установа;
- Одбор за рад, борачка и социјална питања, односно председник тог
Одбора посетио је социјалне установе у Кулину и Тешицама;
- Одбор за заштиту животне средине размотрио је извештај Владе
Републике Србије о стању животне средине у Републици Србији за 2006.
годину;
- Одбор за равноправност полова размотрио је Извештај о раду Савета
за равноправност полова Владе Републике Србије у периоду од 2004.-2007.
године и План рада Сектора за родну равноправност Министарства рада и
социјалне политике;
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- Одбор за развој и економске односе са иностранством размотрио је
Извештај о раду Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа
и предузетништва и информацију о стању на тржишту капитала Републике
Србије. Такође, чланови овог одбора имали су радне састанке са
представницима Миниостарства економије и регионалног развоја ради
разматрања даљих активности у циљу приступања Србије Светској
трговинској организацији;
-Одбор за европске интеграције размотрио је извештаје Владе о току
спровођења Акционог плана за реализацију приоритета из Европског
партнерства и са преговора о стабилизацији и придруживању Србије
Европској унији.
- Одбор за иностране послове обавио је 4 формална и два неформална
разговора са новоименованим амбасадорима Републике Србије пре одласка
на дипломатску дужност.
IX
Чланови одбора и запослени у Сектору за послове радних тела
активно су учествовали на више семинара и округлих столова, у
организацији Савета Европе, Организације за европску безбедност и
сарадњу (ОЕБС), Европске агенције за реконструкцију, Центра за
демократску контролу оружаних снага (DCAF-a), ПРО КОНЦЕПТ-а и
Канадског парламентарног центра, Уједињених нација – Програм за развој
(УНДП), Београдског фонда за политичку изузетност, на различите теме:
- ''Изазови у планирању одбране и могућим алтернативама како би се
одговорило тим изазовима'';
- ''Парламентарна пракса у доношењу пословника и закона о
скупштини'', презентована искуства Словеније, Норвешке, Шведске и
Парламентарне скупштине Савета Европе,
- ''Унапређење правосудног система'',
- ''Сиромаштво и социјална укљученост'',
- ''Перспектива одрживог развоја и борба против сиромаштва у Србији'',
- ''Јачање капацитета у контроли дувана'',
- ''Србија у партнерству за мир'',
- ''Законодавство ЕУ у области прехрамбених производа'',
- ''Улога народних посланика у процесу припреме предлога закона о
буџету'',
- ''Буџетирање у области равноправности полова'',
- ''Парламент у транзицији и јачање надзорне улоге Парламента у
Србији'', са посебним освртом на спровођење јавних слушања,
- ''Миграције са становишта људских права'',
- ''Превенција концентрације медија и промоција транспарентности
власништва у Србији'',
- ''Србија на путу ка Европској унији'',
- ''Приватизација локалних медија''.
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X
У погледу међународне сарадње, у току 2007. године представници
Народне скупштине и одбора су имали низ сусрета и састанака са
представницима институција других држава и учествовали у раду
Парламентарне скупштине Савета Европе, Парламентарне скупштине
Организације за европску безбедност и других мултилатералних
парламентарних институција. Чланови делегације Народне скупштине су
учествовали на редовним и специјалним заседањима Организације
уједињених нација и њених специјализованих организација. Одбор за
иностране послове је донео одлуку о формирању 47 посланичких група
пријатељства са парламентима држава различитих региона, реализовао 45
посета парламентима других држава у циљу остваривања парламентарне
сарадње и ради учешћа на међународним скуповима, самостално или у
оквиру делегација и био домаћин за укупно 9 страних парламентарних
делегација. Обављено је и низ разговора председника и чланова Одбора за
иностране послове и Одбора за европске интеграције са представницима
Европског парламента, страним парламентарним делегацијама и
представницима међународних организација.

