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УВОД
Пословником

Народне скупштине Републике Србије
(''Службени гласник РС'', број: 14/09-Пречишћени текст) утврђен је број и
делокруг 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, мај 2010. године
ПОМОЋНИК ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

Мирјана Радаковић
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ИЗВЕШТАЈ
О РАДУ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ У 2009. 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 појединим одборима поједине
надлежности произлазе непосредно из Устава и закона.
1.2. Народна скупштина актуелног сазива конституисана је 11. јуна 2008.
године. Одбори Народне скупштине конституисани су Одлуком Народне
скупштине 27. маја 2008. 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.
1.3. Од 30 сталних одбора конституисано је 29 одбора, с тим што Одбор за
представке и предлоге до краја 2009. године још није изабрао председника и
заменика председника Одбора. Одбор за привредне реформе још није
конституисан с обзиром на то да је, од укупно 21 члана, изабрано само девет
чланова. Одредбом члана 24. став 1. Пословника Народне скупштине Републике
Србије утврђено је да посланичке групе предлажу чланове сваког одбора
сразмерно броју народних посланика које имају у Народној скупштини, док је
одредбом члана 68. став 2. Пословника Народне скупштине Републике Србије
предвиђено да Одбор за привредне реформе има укупно 21 члана, од којих су 12
чланова представници других одбора. Предлог за састав овог одбора још нису
поднеле Посланичка група Г17 ПЛУС, Посланичка група Либерално-демократска
партија, Посланичка група Српска радикална странка и Посланичка група Напред
Србијо, и то из реда чланова: Законодавног одбора, Одбора за трговину и туризам,
Одбора за индустрију, Одбора за саобраћај и везе, Одбора за заштиту животне
средине и Одбора за развој и економске односе са иностранством.
II
2.1. У 2009. години одржано је укупно 380 седница одбора Народне
скупштине и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Одбор за уставна питања
Законодавни одбор
Одбор за правосуђе и управу
Административни одбор
Одбор за локалну самоуправу
Одбор за представке и предлоге
Одбор за одбрану и безбедност

6
44
25
25
6
8
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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
28. Одбор за иностране послове
29. Одбор за развој и економске односе са иностранством
30. Одбор за европске интеграције

12
7
9
35
10
5
14
3
9
19
19
20
7
17
8
15
12
15
11
9
3
13

2.2. Седнице одбора су углавном одржаване у Београду, у просторијама
Народне скупштине (Краља Милана 14. и Трг Николе Пашића 13), док је 16
седница одбора одржано ван седишта Народне скупштине, и то:
- Одбор за правосуђе и управу (1) – 17. марта 2009. године, у КПЗ Забела,
на којој су чланови Одбора размотрили информацију министра правде у вези са
мерама разрешења управника КПЗ и начелника Службе за преваспитавање КПЗ и
иницијативу за формирање комисије за контролу извршења кривичних санкција;
- Одбор за Косово и Метохију (3) – у Дому културе у Звечану, 17.
фебруара 2009. године, на којој су се чланови Одбора, уз присуство министра за
Косово и Метохију и саветника председника Републике, упознали са резултатима
рада Мисије ЕУЛЕКС; у Косовској Митровици, 14. априла 2009. године, у згради
ЈКП „Стандард“, на којој су, уз присуство представника Скупштине Заједнице
општина АП Косово и Метохија, разматрани Одлука Владе РС о распуштању
Скупштине општине Пећ и образовању привременог органа у Граду Приштина и
општини Пећ и радни текст Стратегије одрживог опстанка и повратка на Косово и
Метохију, који је припремила Влада; и у Штрпцу, 1. и 2. јула 2009. године;
- Одбор за здравље и породицу (1) - у Тутину, у Дому здравља, 22.
октобра 2009. године, на којој је разматран проблем здравствене службе у
местима удаљеним од већих медицинских центара;
- Одбор за омладину и спорт (3) – у Новом Београду, 18. јуна 2009.
године, у Управној зграду Универзитетског села, на којој су сагледани стање и
проблеми у вези са организацијом Универзијаде 2009 у Београду; у Републичком
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заводу за спорт, у Београду, на којој је разматрана информација Минастарства
омладине и спорта о активностима, пројектима и итрошеним средствима у вези са
ревитализацијом Републичког завода за спорт; и у Крагујевцу, 10. децембра 2009.
године, на којој је разматрана информација Министарства омладине и спорта о
спровођењу и имплементацији Националне стратегије за младе (јавно слушање);
- Одбор за рад, борачка питања и социјална питања (1) – у Новом Саду,
у организацији Новосадског хуманитарног центра, на којој је размотрио Предлог
закона о волонтирању;
- Одбор за индустрију (2) – у Шапцу, у предузећу „Зорка - минерална
ђубрива“, и у Тамнави, у Јавном предузећу „Колубара“;
- Одбор за пољопривреду (3) – у Беочину, 24. марта 2009. године, на којој
су разматрани
Предлог закона о добробити животиња, Програм рада
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде за 2009. годину;
Програм расподеле и коришћења средстава субвенција за 2009. годину и Извештај
управе за ветерину о реализацији и ефектима спровођења Програма мера
здравствене заштите животиња у 2008. години; у Новом Пазару и Сјеници, 15. и
16. октобра 2009. године;
- Одбор за смањење сиромаштва (1) – у Бору, 28. октобра 2009. године,
на којој је размотрен положај сиромашних старих људи, са посебним освртом на
стање у Борском округу (јавно слушање);
- Одбор за равноправност полова (1) – у Нишу, 28. септембра 2009.
године, округли сто, Обележавање Међународног дана борбе против насиља над
женама.
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. Одбори су у 2009. години размотрили укупно 519 предлога закона.
2.5. Одбори су у 2009. години размотрили укупно 16929 амандмана на
предлоге закона из своје надлежности.
Законодавни одбор размотрио је укупно 7851 амандман са аспекта
њихове усклађености са правним системом, као и да ли испуњавају
формалноправне услове за расправу. Законодавни одбор одбацио је, на основу
члана 148. став 2. Пословника Народне скупштине, укупно 165 амандмана
народних посланика, а за 276 амандмана констатовао је да нису у складу са
Уставом и правним системом.
С обзиром на то да неке од планираних седница одбора због недостатка
кворума за одлучивање нису одржане, поједини предлози закона и амандмани
поднети на те предлоге закона разматрани су на седници Народне скупштине без
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извештаја надлежних одбора, у складу са чланом 163. Пословника Народне
скупштине Републике Србије.
III
3.1. На основу чл. 141, 142. став 5, 146. и 150. Пословника Народне
скупштине Републике Србије, 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 208 амандмана на предлоге закона из своје надлежности, које је
представник предлагача прихватио, и то:
-

Одбор за финансије 19 амандмана,
Одбор за правосуђе и управу 25 амандмана,
Одбор за просвету 11 амандмана,
Одбор за здравље и породицу 3 амандмана,
Одбор за саобраћај и везе 36 амандмана,
Одбор за међунационалне односе 12 амандмана,
Одбор за заштиту животне средине 20 амандмана,
Одбор за науку и технолошки развој 5 амандмана,
Одбор за рад, борачка и социјална питања 7 амандмана,
Одбор за урбанизам и грађевинарство 5 амандмана,
Одбор за развој и економске односе са иностранством 1 амандман,
Одбор за индустрију 1 амандман,
Одбор за пољопривреду 42 амандмана,
Одбор за односе са Србима ван Србије 4 амандмана,
Одбор за трговину и туризам 11 амандмана,
Одбор за равноправност полова 6 амандмана.
IV

4.1. Такође, одбори су своју надлежност остваривали и одржавањем
седница пододбора и радних група.
4.2. 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.
Одбор је, такође, образовао Радну групу за сарадњу са Министарством за
дијаспору и Министарством спољних послова.
4.3. Одбор за међунационалне односе образовао је Пододбор за
разматрање питања у вези са унапређењем положаја Рома и имплементацијом
декаде Рома.
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4.4. Одбор за финансије је образовао 2 радне групе, и то:
- Радну групу за контролу финансијских извештаја за редован рад
политичких странака за 2007. годину која је, након 11 састанака, Одбору за
финансије поднела Извештај о контроли финасијских извештаја политичких
странака за 2007. годину, у складу са Законом о финансирању политичких
странака. Одбор је извештај размотрио и усвојио.
- Радну групу за контролу финансијских извештаја за редован рад
политичких странака за 2008. годину, која је, након 8 састанака, Одбору за
финансије поднела Извештај о контроли финасијских извештаја политичких
странака за 2008. годину, у складу са Законом о финансирању политичких
странака. Одбор је извештај размотрио и усвојио.
4.5. 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 је
усвојен фебруара 2010. године) и Радну групу за израду текста предлога
пословника Народне скупштине.
4.6. Одбор за здравље и породицу образовао је две радне групе: Радну
групу за разматрање представки грађана упућених Одбору и Радну групу за
израду предлога акта против насиља према женама.
4.7. Одбор за заштиту животне средине образовао је две радне групе:
Радну групу за представке и предлоге и Радну групу за реаговање у кризним
ситуацијама.
4.8. Одбор за смањење сиромаштва образовао је Радну групу за права
детета.
4.9. Законодавни одбор је, у остваривању своје улоге у праћењу и
изградњи правног система, образовао Радну групу за припрему Предлога
јединствених методолошких правила за израду прописа, која је у предвиђеном
року овај предлог припремила и доставила Одбору на усвајање.
V
5.1. Одбори су у 2009. години, у оквиру свог делокруга, донели 286
општих аката и предлога аката, и то:
1) одлуке (укупно 173), од чега:
- Одбор за финансије
- Одбор за саобраћај и везе
- Одбор за смањење сиромаштва
- Одбор за равноправност полова
- Административни одбор
2) закључке (укупно 87), од чега:
- Одбор за уставна питања
- Одбор за приватизацију

8
1
3
1
160
1
32
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- Одбор за Косово и Метохију
- Одбор за омладину и спорт
- Одбор за финансије
- Одбор за односе са Србима изван Србије
- Административни одбор

24
3
18
5
4

3) мишљење (1), и то Одбор за односе Срба изван Србије;
4) предлоге одлука (укупно 22), од чега:
- Одбор за правосуђе и управу
12
- Одбор за финансије
8
- Одбор за просвету
1
- Одбор за здравље и породицу
1
5) препоруке (3)
- Административни одбор (1);
- Одбор за финансије (2);
6) Поред наведеног, Законодавни одбор је:
- сачинио је Предлог аутентичног тумачења одредаба члана 31. ст. 1. и
2. и члана 32. Закона о приватизацији и доставио га Народној скупштини на
одлучивање;
- утврдио Пречишћени текст Пословника Народне скупштине.
- дао 35 одговора, односно мишљења Уставном суду поводом
иницијатива и предлога за покретање посупка оцене уставности и законитости
појединих одредаба закона.
VI
5.2. Одбори су разматрали извештаје, односно информације о раду
државних органа, организација и тела, као и њихове планове и програме рада,
и то:
- Одбор за финансије размотрио је 23 извештаја, информација и
финансијских планова и годишњих рачуна Народне банке, Комисије
за хартије од вредности, Комисије за заштиту права, Министарства
финансија, Агенције за осигурање депозита, Државне ревизорске
институције, као и извештаје о контроли финансијских извештаја
политичких странака за 2007. и 2008. годину;
- Одбор за заштиту животне средине размотрио је Извештај о стању
животне средине у Републици Србији за 2007. годину;
- Одбор за приватизацију размотрио је 26 извештаја Министарства
економије и регионалног развоја о раду Акцијског фонда Републике
Србије и 13 информација Агенције за приватизацију;
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- Одбор за науку и технолошки развој размотрио је пет
информација о пројектима Министарства за науку и технолошки
развој, о Пројекту ВИНД, о остваривању програмских планова
Министарства и о стању у Винчи;
- Одбор за саобраћај и везе рамотрио је два извештаја: Извештај о
раду Републичке агенције за телекомуникације (РАТЕЛ) и
Информацију о инвестицијама у путну и железничку мрежу;
- Одбор за одбрану и безбедност размотрио је три извештаја: о раду
Министарства
унутрашњих послова и о стању безбедности у
Републици Србији у 2008. години; о раду Безбедносно-информативне
агенције у 2008. години и о раду Војнобезбедносне агенције у 2008.
години;
- Одбор за Косово и Метохију разматрао је четири пута Извештај и
План рада Министарства за Косово и Метохију;
- Одбор за односе са Србима избан Србије размотрио је три
извештаја, односно информације: Извештај о раду Министарства за
дијаспору за 2009. годину и План рада тог министарства; Информацију
Комесаријата за избеглице РС о положају српске националне мањине у
Хрватској и Информацију Српског националног савјета у Подгорици о
положају српског народа у Црној гори;
- Одбор за пољопривреду разматрао је Програм рада Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде за 2009. годину; Програм
расподеле и коришћења средстава субвенција за 2009. годину и
Извештај управе за ветерину о реализацији и ефектима спровођења
Програма мера здравствене заштите животиња у 2008. години, као и
четири информације Министарства пољопривреде, шумарстава и
водопривреде: о жетви и кретању цена пшенице и других житарица
рода 2009. године; о засејаним површинама житарица и индустријског
биља у пролећној сетви; о жетви соје и сунцокрета, берби кукуруза,
вађењу шећерне репе и ценама у 2009. години; о програму расподеле и
коришћење средстава субвенција у области пољопривреде, шумарства
и водопривреде у 2009. години;
- Одбор за локалну самоуправу размотрио је Информацију о
реализацији пројеката локалне самоуправе у 2008. години, као и План
за 2009. годину Министарства за национални инвестициони план;
- Одбор за индустрију размотрио је један извештај, седам
информација и један предлог финансијског плана;
- Одбор за европске интеграције размотрио је пет извештаја Владе
РС, и то: Извештај о спровођењу Националног програма интеграције
Републике Србије у Европску унију за период јул –децембар 2008.
године; Извештај о спровођењу Националног програма интеграције
Републике Србије у Европску унију за период јануар–март 2009.
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године, Извештај о спровођењу Националног програма интеграције
Републике Србије у Европску унију за период април – јун 2009. године,
Извештај о спровођењу Националног програма интеграције Републике
Србије у Европску унију за период јул - септембар 2009. године и
Информацију о извештају Европске комисије о напретку Србије за
2009. годину.
- Одбор за иностране послове усвојио је 51 извештај о реализованим
међународним парламентарним посетама и о учешћу представника
Народне скупштине у раду међународних организација и
парламентарних форума, укључујући и извештаје о учешћу у раду
међународних парламентарних институција – Парламентарне
скупштине Савета Европе, Парламентарне скупштине ОЕБС-а,
Интерпарламентарне уније, Парламентарне скупштине Црноморске
економске сарадње, Парламентарне скупштине Централноевропске
Парламентарне
скупштине
Медитерана,
иницијативе,
Интерпарламентарне
скупштине
православља,
Парламентарне
скупштине Нато-а и Скупштине Западноевропске уније.
Разматрањем извештаја наведених државних органа, организација и
тела одбори, осим законодавне функције, остварују и контролну функцију
Народне скупштине над радом тих органа, организација и тела..
5.2. На адресу појединих одбора у току 2009. године стигао је и
велики број представки, предлога и других писмена од стране појединаца и
удружења 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 правосуђе и управу
404
- Одбор за приватизацију
227
4
- Одбор за финансије
- Одбор за здравље и породицу
65
- Одбор за рад, борачка и социјална питања 26
- Одбор за односе са Србима ван Србије
18
- Одбор за међунационалне односе
1
- Одбор за заштиту животне средине
15
Одбор за представке и предлоге – Служба Одбора примила је и
стручно обрадила 698 писаних представки, непосредно примила 487 грађана
на разговор и обавила преко 1200 телефонских разговора у којима су
постављана питања из различитих области и тражена упутства и правна помоћ.
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).
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VII
6.1. Одбори су у функцији јавних слушања разматрали поједине
пројекте закона и теме из свог делокруга, и то:
- Одбор за здравље и породицу је, у форми јавног слушања, разматрао
Нацрт закона о трансфузији;
- Одбор за рад, борачка и социјална питања одржао је, у виду јавног
слушања, заједничку седницу са Одбором за сиромаштво и Одбором за
међунационалне односе, на тему „Апатридија и сиромаштво“.
- Одбор за смањење сиромаштва одржао је четири јавна слушања,
и то: о Предлогу закона о социјалном становању; на тему „Људска права
избеглица и интерно расељених лица“ и о Нацрту закона о избеглицама; на
тему „Положај сиромашних старих људи у Србији, са посебним освртом на
стање у Борском округу“; на тему „Апатридија и сиромаштво“ ( заједничка
седница са Одбором за рад, борачка и социјална питања и Одбором за
међунационалне односе); на тему „Деца и сиромаштво: глобални контекст,
национални приоритети и локална решења“ (заједничка седница са Радном
групом за права детета);
- Одбор за равноправност полова одржао је три округла стола, и то:
два округла стола о Предлогу закона о равноправности полова и округли
сто – Обележавање Међународног дана борбе против насиља над женама;
- Одбор за међунационалне односе, са Одбором за сиромаштво и
Одбором за рад, борачка и социјална питања, одржао је у виду јавног
слушања заједничку седницу на тему „Апатридија и сиромаштво“.
Пододбор за питања унапређења положаја Рома и имплементацију декаде
Рома одржао је седницу у форми јавног слушања на тему“Утицај светске
економске кризе на маргиналне групе, Ромска заједница у Србији и мере
Владе Републике Србије за ублажавање кризе“;
- Одбор за омладину и спорт одржао је седницу у Крагујевцу, у форми
јавног слушања, на којој је размотрио Информацију Министарства
омладине и спорта о спровођењу и имплементацији Националне стратегије
за младе;
- Одбор за културу и информисање је у форми јавног слушања
одржао четири седнице на којима је разматрао Предлог закона о
слободном приступу информацијама од јавног значаја, Предлог закона о
култури и Предлог закона о ауторским и сродним правима.
VIII
Чланови одбора и запослени у Сектору за послове радних тела и
Сектору за међународне односе активно су учествовали на више семинара и
округлих столова, у организацији и уз подршку Савета Европе, Организације за
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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, Центра за цивилно-војне
односе и др, на следеће теме:
- „Србија у процесу европских интеграција“ – Шести округли сто
одржан 26. јануара 2009. године (одржано шест округлих столова у оквиру
Пројекта регионалних конференција о придруживању Србије Европској
унији, Први округли сто 13. октобра 2008. године);
- Округли сто о Нацрту стратегије националне безбедности и
Националне стратегије одбране, у организацији Центра за цивилно-војне
односе;
- „Смањење сиромаштва у упоредној перспективи“;
- Конференција о безбедности хране у организацији Регионалног
секретаријата за парламентарну сарадњу и TAIEX-a;
- Пројект „Јачање капацитета Народне скупштине у области одбране
и безбедности“;
- Регионална конференција „Улога парламента у подстицању
конкурентности и привредног раста кроз унапређење пословног окружења
у земљама Западног Балкана“;
- Конференција парламентарног процеса Петог светског форума о
води;
- Трибина „ЕУ Директива о коришћењу обновљивих извора
енергије“;
- Међународна конференција „Спорт за развој“, у организацији
Министарства омладине и спорта, Министарства просвете, Британског
савета и UNICEF-a;
- Међународни семинар „Цивилно-војни односи у земљама
чланицама ЕУ у контексту проширења“;
- „Закључци и препоруке УН Влади Републике Србије – ситуација у
законодавству и на нивоу извршне власти“;
- „Политика виза и управљање границама“;
- „Изазови здравствене политике у борби против сиромаштва у
Србији“;
- Конференција парламентарних тела за надзор обавештајнобезбедносних служби Југоисточне Европе;
- „Парламентарни надзор, одговорност и јавне консултације“ у
оквиру Пројекта „Парламент у транзицији – јачање одговорности“;
- „Енергетска заједница и регионална безбедност“;
- Јавна расправа о темама од значаја за израду Предлога закона о
Народној скупштини и Предлога пословника Народне скупштине;
- Округли сто о Нацрту закона о Војнобезбедносној агенцији и
Војнообавештајној агенцији, у организацији Заштитника грађана и Центра
за цивилно-војне односе;
- Стручна расправа о Предлогу закона о тајности података, у
организацији Центра за цивилно-војне односе;
- Округли сто на тему „Мониторинг медијске сцене у Србији“, у
организацији USAID-a, ANEM-a и IREX-a;
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- Семинар „Како са мање урадити више“ у организацији Канцеларије
Светске банке у Београду;
-Конференција у оквиру Пројекта „Трансформација резиденцијалних
установа за децу и развијање одрживих алтернатива“;
- Семинар – радионица у организацији Управе за родну
равноправност и Шведске амбасаде ;
- Регионална конференција „Примена система управљања отпадом –
дијалог између привреде и државе и изазови на путу ка ЕУ“;
- Међународна конференција на тему „Деца и сиромаштво: глобални
контекст, национални приоритети и локална решења“, у организацији
TAIEX одељења Европске комисије и Министарства рада и социјалне
политике;
- Међународна конференција на тему „Борба против расизма и
насиља кроз различитост у спорту“, у организацији Министарства
омладине и спорта и Савета Европе;
- Трибина „Лице и наличје хулиганства“, у организацији Фондације
„Фридрих Еберт;
- Радионица о демократском надзору обавештајно-безбедносних
служби, у организацији Мисије ОЕБС у србији и Женевског центра за
демократску контролу оружаних снага (DCAF);
- Презентација на тему „Европеизација Србије – три политике:
заштита животне средине, пољопривредна политика – сектор млекарске
индустрије и прекогранична сарадња“, у оргаанизацији Фонда за отворено
друштво, Центра за примењивање европске стратегије и одбора за
европске интеграције;
- Консултативни састанак о одабраним предлозима закона, у
организацији Београдске отворене школе, Канцеларије за европске
интеграције Владе РС, уз подршку Фондације „Фридрих Еберт“;
- Семинар „Ка новој законодавној политици Републике Србије –
оснаживање капацитета скупштинских одбора за ефикаснију и одговорнију
законодавну процедуру“;
- Конференција о извештавању деце у медијима – Иницијатива
„Отворена врата за дете Србије“;
- Међународна конференција на тему „Народна скупштина и
независни државни органи“, у оганизацији Народне скупштине и UNDP-a;
- Округли сто о новим медијима, у организацији Министарства
културе и Савета Европе;
- Округли сто на тему Резолуција 1325 Савета безбедности
Уједињених нација о женама, миру и безбедности, организован заједно са
Фондом за политичку изузетност у Народној скупштини;
- Конференција „Парламентарни надзор сектора безбедности – Нови
безбедносни изазови у Југоисточниј Европи“, у организацији Центра за
безбедносну сарадњу (RACVIAC).
IX
У погледу међународне сарадње, у току 2009. 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
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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, поред већ 49 образованих
посланичких група пријатељства са парламентима држава различитих региона,
у 2009 години донео одлуку о образовању посланичких група пријатељства са
Сувереним малтешким редом, Белгијом и Холандијом, одредиo састав и
председнике ових посланичких група пријатељства.
Одбор је покренуо и поступак за образовање посланичких група
пријатељства са Египтом и Португалијом и одредио састав ових група.
Одбор је обавио разговоре са 23 новоименованих амбасадора
Републике Србије пре одласка на дипломатску дужност.
Одбор је размотрио 51 извештај о реализованим међународним
парламентарним посетама и о учешћу представника Народне скупштине у
раду међународних организација и парламентарних форума, укључујући и
извештаје о учешћу у раду Парламенратне скупштине Савета Европе,
Парламентарне скупштине ОЕБС-а, Интерпарламентарне уније, Парламентарне
скупштине Црноморске економске сардње, Парламентарне скупштине
Централноевропске иницијативе, Парламентарне скупштине Медитерана,
Интерпарламентарне скупштине православља, Парламентарне скупштине НАТОа и Скупштине Западноевропске уније.
Усвојен је Извештај о међународној сарадњи Народне
скупштине у 2008. години.
Одбор је разматрао и све иницијативе за парламентарне посете које
су упућиване Народној скупштини и, у оквиру свог делокруга, доносио
одговарајуће одлуке.
У 2009. години реализовано је 35 посета чланова Одбора за
иностране послове самостално или у саставу делегација Народне скупштине
другим параламентима и учешћа на међународним скуповима.
Реализовано је укупно 15 посета страних парламентарних
делегација; укупно 11 разговора председника и чланова Одбора са страним
парламентарним делегацијама; укупно пет разговора председника и чланова
Одбора са страним државним представницима и представницима међународних
организација; укупно 25 разговора са представницима дипломатског кора у
Београду.
Одбор за европске интеграције размотрио је укупно пет
извештаја Владе РС, и то: четири извештаја о спровођењу Националног
програма интеграције Републике Србије у Европску унију и Информацију о
Извештају Европске комисије о напретку Србије за 2009. годину.
Чланови овог и других одбора наставили су да учествују на
састанцима Унапређеног сталног дијалога са Европском комисијом који прати
обавезе Србије из Европског партнерства.
Делегација Одбора је учествовала у раду Четврте Конференције
одбора за европске интеграције земаља учесница процеса стабилизације и
придруживања Југоисточне Европе (КОСАП).
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Одбор је био домаћин Пете Конференције одбора за европске
интеграције земаља учесница процеса стабилизације и придруживања Југоисточне
Европе (КОСАП).
Председник и чланови Одбора учествовали су на Трећем
интерпарламентарном састанку Народне скупштине Републике Србије и
Европског парламента.
Настављена је интензивна и континуирана сарадња са мисијама
међународних организација и дипломатским представништвима у Србији, као
и са парламентима и владама земаља чланица Европске уније и земаља региона.
Делегације Одбора посетиле су парламенте Мађарске, Македоније
и Немачке и учествовале на Конференцији о чешком председавању ЕУ и сарадњи
у области безбедности, у Београду; Конференцији о безбедности хране, у Софији,
и већем броју семинара.
Чланови Одбора наставили су сарадњу са Европским
парламентом, кроз интерпарламентарни дијалог и друге облике сарадње, као и
сарадњу са Регионалним секретаријатом за парламентарну сарадњу у Софији,
Регионалним саветом за сарадњу у Југоисточној Европи у Сарајеву, и др.
У овом периоду окончан је Пројекат регионалних конференција
о придруживању Србије Европској унији ″Србија на путу европских
интеграција″, у оквиру кога је организовано шест округлих столова. Завршен је
и Пројекат «Заједничка иницијатива Савета Европе и ЕУ за подршку
парламентарним институцијама. Покренут је Пројекат студијских посета
народних посланика парламентима земаља чланица ЕУ, у циљу упознавања
са финкционисањем парламената земаља ЕУ.
Стална делегација Народне скупштине Републике Србије у
Парламентарној скупштини Савета Европе активно је учествовала на три редовна
заседања Парламентарне скупштине Савета Европе у Стразбуру и у
активностима различитих комитета Парламентарне скупштине.

