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УВОД 

 
 Пословником Народне скупштине (''Службени гласник РС'', 

број: 52/10) који је ступио на снагу 5. августа 2010. године,  утврђен је нови 

број и делокруг сталних одбора у Народној скупштини. Чл. 295, 296. и 297. 

Пословника Народне скупштине предвиђено је да постојећи одбори 

настављају рад у складу са дотадашњим делокругом, да даном ступања на 

снагу Послвника Народне скупштине престаје да важи Пословник Народне 

скупштине Републике Србије (''Службени гласник РС'', број: 14/09 – 

пречишћени текст), осим одредаба чл. 43. до 73. тог пословника које се 

примењују до конституисања Народне скупштине у новом сазиву, као и да 

се одредбе чл. 46. до 67. Пословника Народне скупштине примењују од 

конституисања Народне скупштине у  новом сазиву.   

 

 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 девет организационих јединица (Кабинет 

председника Народне скупштине, секретаријат Народне скупштине и 

седам 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. 
   

 

 

Београд, април 2011. године  
 

    ПОМОЋНИК ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА 

        НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 

       

 Мирјана Радаковић 
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И З В Е Ш Т А Ј 

 

О РАДУ ОДБОРА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ У 2010. ГОДИНИ 

 

 

I 

 

1.1. Пословником Народне скупштине Републике Србије (''Службени 

гласник РС'', број: 14/09 – пречишћени текст) предвиђено је 30 сталних одбора у 

Народној скупштини. Основна надлежност одбора утврђена је Пословником, док за 

поједине одборе надлежност произлази непосредно из Устава и закона. 

Пословником Народне скупштине (''Службени гласник РС'', број: 52/10) 

предвиђено је 19 сталних радних тела (одбора) и Одбор за права детета као посебно 

радно тело. Одредбе које се односе на број и делокруг ових одбора примењују се од 

следећег сазива Народне скупштине. 

 

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 17 до 25 чланова. 

 

1.3. Од 30 сталних одбора  конституисано је 29 одбора. Одбор за привредне 

реформе није конституисан с обзиром на то да је, од укупно 21 члана, изабрано 

девет чланова.  

 

II 

 

2.1. У 2010. години одржано је укупно 311 седница одбора Народне 

скупштине и то: 

 

1. Законодавни одбор       28 

2. Одбор за правосуђе и управу     22 

3. Административни одбор      22 

4. Одбор за одбрану и безбедност     21 

5. Одбор за финансије       20 

6. Одбор за науку и технолошки развој    19 

7. Одбор за саобраћај и везе      17 

8. Одбор за здравље и породицу     16 

9. Одбор за пољопривреду      13 

10. Одбор за европске интеграције     12 

11. Одбор за рад, борачка и социјална питања   11 

12. Одбор за просвету       11 

13. Одбор за културу и информисање     10 

14. Одбор за равноправност полова       9 



 4 

15. Одбор за приватизацију      9 

16. Одбор за трговину и туризам     8 

17. Одбор за омладину и спорт      7 

18. Одбор за смањење сиромаштва     7 

19. Одбор за индустрију       7 

20. Одбор за заштиту животне средине    6 

21. Одбор за Косово и Метохију     6 

22. Одбор за локалну самоуправу     5 

23. Одбор за урбанизам и грађевинарство    5 

24. Одбор за представке и предлоге     4 

25. Одбор за односе са Србима изван Србије    4 

26. Одбор за иностране послове     4 

27. Одбор за уставна питања      3 

28. Одбор за развој и економске односе са иностранством  3 

29. Одбор за међунационалне односе     2 

30. Одбор за привредне реформе     - 

 

2.2. Радна група за израду предлога закона ради стварања формално-

правних услова за поступање надлежних органа по пријавама о нестанку 

новорођене деце из породилишта, која је образована Одлуком Народне скупштине 

од 5. маја 2010. године, одржала је три седнице. 

 

2.3. Седнице одбора су углавном одржаване у Београду, у просторијама 

Народне скупштине (Краља Милана 14. и Трг Николе Пашића 13), док је пет 

седница одбора одржано ван седишта Народне скупштине, и то:  

 

- Одбор за правосуђе и управу (1) – 23. априла 2010. године, у КПЗ Ниш, 

са посетом Специјалној психијатријској болници „Горња Топоница“, на којој су 

чланови Одбора размотрили информацију министра правде у вези са условима и 

проблемима у области извршавања казне затвора, као и информацију Заштитника 

грађана о заштити права лица лишених слободе, уз подршку UNDP-a; 

 

- Одбор за смањење сиромаштва (1) – у Aди, 18. октобра 2010. године, на 

тему „Успостављање механизама за образовање одбора за смањење сиромаштва на 

локалном нивоу“ – округли сто; 

 

- Одбор за равноправност полова (1) – у Житишту, 20. септембра 2010. 

године, на тему „Положај жена на селу“, уз подршку ProConcept-a; 

 

- Одбор за културу и информисање (1) – у Кањижи, у Регионалном 

креативном атељеу „Јожеф Нађ“. С тим у вези Одбор је покренуо иницијативу за 

доделу одликовања Јожефу Нађу, као једном од најпознатијих светских 

мултимедијалних уметника. 
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- Одбор за представке и предлоге (1) – у Нишу, уз учешће Градског 

заштитника грaђана, представника Комисије за борбу против корупције и 

одговарајуће службе председника Скупштине града Ниша, уз подршку UNDP-a. 

 

2.4. 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.  

 

Народна скупштина је у 2010. години донела укупно 262 закона и Предлог 

пословника Народне скупштине. На предлоге закона поднето је укупно 4096 

амандмана. Предлоге аката и амандмане су разматрала надлежна радна тела 

Народне скупштине (исти предлог закона и амандмане на тај предлог разматрала су 

најмање два одбора – Законодавни и надлежни одбор).  

 

Законодавни одбор размотрио је укупно 3560 амандмана са аспекта њихове 

усклађености са правним системом, као и да ли испуњавају формалноправне услове 

за расправу.  

 

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 

извештаја надлежних одбора, у складу са чланом 155. став 5. Пословника Народне 

скупштине, односно члана 141. став 5. Пословника Народне скупштине Републике 

Србије (који је престао да важи 5. августа 2010. године ступањем на снагу важећег 

Пословника). 

 

III 

 

3.1. На основу чл. 155. став 3, 157. став 6. и 165. 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 161 амандман на 

предлоге закона из своје надлежности (укључујући и Предлог пословника Народне 

скупштине), које је представник предлагача прихватио, и то: 

 

 36 амандмана Одбора за пољопривреду (21 амандман на 

Предлог закона о шумама; 5 амандмана на Предлог закона 

о дивљачи и ловству; 4 амандмана на Предлог закона о 

органској производњи; 4 амандмана на Предлог закона о 

водама и 2 амандмана на Предлог закона о признавању 

сорти пољопривредног биља); 
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 30 амандмана Одбора за саобраћај и везе (8 амандмана на 

Предлог закона о ваздушном саобраћају; 8 амандмана на 

Предлог закона о електронским комуникацијама; 5 

амандмана на Предлог закона о изменама и допунама 

Закона о поштанским услугама; 5 амандмана на Предлог 

закона о изменама и допунама Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима; 3 амандмана на Предлог закона о 

пловидби и лукама на унутрашњим водама и 1 амандман 

на Предлог закона о изменама и допунама Закона о 

међународном превозу у друмском саобраћају); 

 19 амандмана Одбора за рад, борачка и социјална питања 

(10 амандмана на Предлог закона о спречавању 

злостављања на раду; 5 амандмана на Предлог закона о 

волонтирању; 2 амандмана на Предлог закона о изменама 

и допунама Закона о избеглицама; 1 амандман на Предлог 

закона о Централном регистру обавезног социјалног 

осигурања и 1 амандман на Предлог закона о изменама и 

допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању); 

 16 амандмана Одбора за урбанизам и грађевинарство (на 

Предлог закона о просторном плану Републике Србије од       

2010. до 2020. године); 

 16 амандмана Одбора за финансије (5 амандмана на 

Предлог закона о изменама Закона о акцизама; 3 

амандмана на Предлог закона о изменама и допунама 

Закона о порезима на имовину; 3 амандмана на Предлог 

закона о буџету  Републике Србије за 2011. годину; 1 

амандман на Предлог закона о изменама и допунама 

Закона о порезу на  добит  предузећа; 1 амандман на 

Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџету  

Републике Србије за 2010. годину; 1 амандман на Предлог 

закона о изменама и допунама Закона о буџетском 

систему; 1 амандман на Предлог закона о изменама и 

допунама Закона о дувану и 1 амандман на Предлог закона 

о изменама и допунама Закона о порезу на додату 

вредност); 

 12 амандмана Одбора за просвету (5 амандмана на Предлог 

закона о ученичком и студентском стандарду; 4 амандмана 

на Предлог закона о предшколском васпитању и 

образовању и 3 амандмана на Предлог закона о изменама и 

допунама Закона о високом образовању); 

 седам амандмана Одбора за правосуђе и управу (5 

амандмана на Предлог закона о Народној скупштини; 1 

амандман на Предлог закона о изменама и допунама 

Закона о службеној употреби језика и писма и 1 амандман 

на Предлог закона о изменама и допунама Законика о 

кривичном поступку); 
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 седам амандмана Одбора за науку и технолошки развој (4 

амандмана на Предлог закона о  изменама и допунама 

Закона о научноистраживачкој делатности; 2 амандмана на 

Предлог закона о метрологији и 1 амандман на Предлог 

закона о ознакама географског порекла); 

 пет амандмана Одбора за здравље и породицу (3 

амандмана на Предлог закона о заштити становништва од 

изложености дуванском диму и 2 амандмана на Предлог 

закона о лековима и медицинским средствима); 

 пет амандмана Одбора за заштиту животне средине (2   

амандмана на Предлог закона о метеоролошкој и 

хидролошкој делатности; 2 амандмана на Предлог закона о 

изменама и допунама Закона о заштити природе и 1 

амандман на Предлог закона о изменама и допунама 

Закона о управљању отпадом); 

 три амандмана Административног одбора (на Предлог 

пословника Народне скупштине); 

 три амандмана Одбора за развој и економске односе са 

иностранством (по 1 амандман на Предлог царинског 

закона, Предлог закона о изменама и допунама Закона о 

Народној банци Србије и на Предлог закона о изменама и 

допунама Закона о Фонду за развој Републике Србије); 

 један амандман Одбора за културу и информисање (на 

Предлог закона о задужбинама и фондацијама); 

 један амандман Одбора за трговину и туризам (на Предлог 

закона о изменама и допунама Закона о туризму). 

 

 

                                                             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, који су у 2010. години одржали укупно шест седница, и то:  

- Пододбор за економска питања дијаспоре одржао је две седнице;  

- Пододбор за статусна питања дијаспоре одржао је две седнице;  

- Пододбор за културну и спортску сарадњу матице и дијаспоре одржао је 

једну седницу;  

- Пододбор за просветну и научну сарадњу матице и дијаспоре одржао је 

једну седницу. 

Одбор је, такође, образовао Радну групу за израду Предлога закона о 

Матици исељеника Србије. 

 

4.3. Одбор за међунационалне односе образовао је Пододбор за 

разматрање питања у вези са унапређењем положаја Рома и имплементацијом 
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декаде Рома. Овај пододбор одржао је у 2010. години једну седницу – јавно 

слушање на тему „Остваривање права ромске националне мањине у области 

образовања, здравства, становања, запошљавања и социјалне заштите“. 

 

4.5. Административни одбор Народне скупштине је образовао две радне 

групе: Радну групу за израду текста предлога закона о Народној скупштини 

(одржала укупно седам седница - резултат рада је Предлог закона о Народној 

скупштини који је усвојен 26. фебруара 2010. године, а ступио на снагу 27. 

фебруара 2010. године) и Радну групу за израду текста предлога пословника 

Народне скупштине (одржала укупно 20 седница - резултат рада је Предлог 

пословника Народне скупштине који је усвојен 28. јула 2010. године, а ступио на 

снагу 5. августа 2010. године). 

 

4.6. Одбор за здравље и породицу образовао је две радне групе: Радну 

групу за разматрање представки грађана упућених Одбору, која је одржала четири 

седнице у 2010. години и Радну групу за израду предлога акта против насиља 

према женама која у 2010. години није одржала седницу. 

 

4.7. Одбор за заштиту животне средине образовао је: 

- Радну групу за представке и предлоге, која је периодично разматрала 

приспеле представке и предлоге и о томе давала мишљење Одбору, и 

- Радну групу за кризне ситуације: председник и члан те радне групе 

информисали су Одбор о контаминацији насталој изливањем црвеног муља у 

фабрици алуминијума Тимфелд код Ајке у Мађарској. 

 

4.8. Одбор за смањење сиромаштва образовао је Радну групу за права 

детета, која је у 2010. години одржала три седнице. 

 

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 (одржала три седнице - резултат рада су 

Јединствена методолошка правила за израду прописа, која је Законодавни одбор 

донео на седници одржаној 30. марта 2010. године, а која се примењују од 1. јула 

2010. године). Радна група је у изради Јединствених методолошких правила за 

израду прописа користила Радну верзију тог акта коју је израдила експертска група 

у организацији Мисије ОЕБСа. 

 

                                                      V 

 

5.1. Одбори су у 2010. години, у оквиру свог делокруга, донели укупно 107 

аката и предлога аката, и то: 

 

1) одлуке (укупно 46),  од чега: 

- Административни одбор             34 

- Одбор за односе са Србима изван Србије  4 

- Одбор за правосуђе и управу    3 
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- Одбор за равноправност полова   3 

- Одбор за финансије     2 

 

2) закључке (укупно 76), од чега: 

- Одбор за здравље и породицу             15 

- Одбор за приватизацију             14 

- Одбор за Косово и Метохију             14 

- Одбор за финансије     6 

- Одбор за односе са Србима изван Србије  6 

- Одбор за индустрију     6 

- Одбор за равноправност полова   5 

- Одбор за саобраћај и везе    5 

- Одбор за смањење сиромаштва   3 

- Одбор за науку и технолошки развој   2  

 

3) предлоге одлука (укупно 13), од чега: 

- Одбор за одбрану и безбедност   3 

- Одбор за финансије     3 

- Одбор за уставна питања    2 

- Одбор за правосуђе и управу    2 

- Одбор за индустрију     2 

- Одбор за културу и информисање   1 

 

4) мишљења, решења, препоруке  

(а) Законодавни одбор је дао 22 одговора, односно мишљења 

Уставном суду поводом иницијатива и предлога за покретање 

поступка оцене уставности и законитости појединих одредаба закона; 

(б) Административни одбор је дао три позитивна мишљења на 

захтев појединих народних посланика за обављање друге јавне 

функције; донео велики број решења у вези са статусним и 

материјалним питањима народних посланика и лица које бира 

Народна скупштина (о пријему на стални рад, о коефицијенту, о 

престанку права на стални рад, о праву на разлику између зараде коју 

у радном односу остварује и посланичке плате, о праву на накнаду 

због обављања самосталне делатности, о праву на закуп стана и 

одвојени живот и др.); дао препоруку народним посланицима да у 

Фонд слодарности Народне скупштине уплате износ од најмање 

1.000,00 динара, ради помоћи породици преминулог полицајца 

Жељка Зечевића; 

(в) Одбор за правосуђе и управу је дао мишљење на Предлог одлуке 

о избору судија на трогодишњи мандат у судовима опште и посебне 

надлежности, који је поднео Високи савет судства, и Предлог одлуке 

о избору заменика јавног тужиоца, који је поднело Државно веће 

тужилаца. Одбор је разматрао, ради давања мишљења, Предлог 

заједничке седнице декана правних факултета Србије за избор 



 10 

изборног члана Високог савета судства из реда професора правних 

факултета Србије. 

(г) Одбор за односе са Србима изван Србије је дао два мишљења: 

Мишљење о потреби регулисања статуса Матице исељеника Србије и 

Мишљење о потреби образовања базе података српских удружења у 

дијаспори у сарадњи са Министарством дијаспоре. 

 

 

                                                       VI 

 

6.1. 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 је размотрио 12 извештаја, програма, правилника, 

финансијских планова и годишњих рачуна Државне ревизорске институције, 

Народне банке Србије, Комисије за хартије од  вредности, Буџетске инспекције и 

Комисије  за  заштиту  права у поступцима јавних набавки; 

 

- Одбор за правосуђе и управу је размотрио три извештаја, и то: 

Заштитника грађана, Високог савета судства и Републичког јавног тужиоца; 

 

- Одбор за заштиту животне средине је размотрио Извештај о стању 

животне средине у Републици Србији у 2009. години; 

 

- Одбор за приватизацију је размотрио 19 извештаја  Министарства 

економије и регионалног развоја о раду Агенције за приватизацију и о раду 

Акцијског фонда Републике Србије, 19 информација Министарства економије и 

регионалног развоја и Агенције за приватизацију (о спровођењу поступака 

приватизације; о спровођењу поступака реструктурирања; о спровођењу стечајних 

поступака; о раскинутим уговорима о продаји друштвеног капитала методом јавног 

тендера и методом јавне аукције и разлозима за раскидање уговора, и о контролама 

извршавања уговорних обавеза купаца појединих субјеката приватизације) и 11 

програма рада Агенције за приватизацију; 

 

- Одбор за науку и технолошки развој је размотрио шест информација: 

Информацију о стању у Институту ''Винча'' и реализацији Пројекта ВИНД; 

Информацију о раду научних института у Републици Србији; Информацију о 

сарадњи са институтима у иностранству; Информацију о предстојећем попису 

становништва, домаћинстава и станова 2011. године; Информацију о предстојећем 

попису пољопривреде 2011. године и Информацију о финансирању науке и 

технолошког развоја у буџету за 2011. годину; 

 

- Одбор за саобраћај и везе је рамотрио Извештај о активностима 

Републичке агенције за телекомуникације у 2009. години са Планом рада РАТЕЛ-а 

за 2010. годину; Информацију о актуелној ситуацији у путном саобраћају у 

Београду и Програм рада (пословања) ЈП ''Путеви Србије'' за 2010. Годину; 
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- Одбор за одбрану и безбедност је размотрио 11 извештаја о раду 

Министарства  унутрашњих послова, о стању безбедности у Републици Србији, о 

раду Безбедносно-информативне агенције, о раду Војнобезбедносне агенције, о 

Војно-обавештајне агенције, као и четири информације; 

 

- Одбор за Косово и Метохију је размотрио два извештаја Министарства 

за Косово и Метохију и Министарства за финансије, као и четири информације: о 

Информацију о телекомуникацијама у АП КиМ; Информацију о политичко-

безбедносној ситуацији у АП КиМ и Информацију о проблемима у снабдевању 

електричном енергијом у АП КиМ; 

 

- Одбор за односе са Србима избан Србије је размотрио План рада и 

Извештај о раду Министарства за дијаспору за 2010. годину, као и три 

информације: Информацију Министарства спољних послова о положају српског 

живља у Републици Македонији, Информацију о положају српског народа у 

Федерацији БиХ и Републици Српској и Информацију о Србима у Републици 

Албанији; 

 

- Одбор за међунационалне односе је размотрио Извештај о активностима 

на припреми избора за националне савете националних мањина и Информацију о 

начину оргаизовања и броју бирачких места за изборе у националне савете 

националних мањина; 

 

- Одбор за пољопривреду је размотрио шест информација Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде и других републичких органа и 

организација, и то: Информацију о програму расподеле и коришћења средстава 

субвенција у области подстицања пољопривреде и пољопривредне производње у 

2010. години; Информацију Републичког хидрометеоролошког завода о стању и 

проблемима противградне заштите; Информацију о актуелном стању 

пољопривредне производње у Републици Србији; Информацију о проблемима у 

области млечног говедарства и о захтевима Удружења произвођача млека Србије и 

Централне асоцијације млека Војводине; Информацију о јесењој сетви ратарских 

култура у 2010. години и о жетви соје и сунцокрета, берби кукуриза, вађењу 

шећерне репе и о ценама у 2010. години и Информацију о појави класичне куге 

свиња на територији Републике Србије и мерама које су предузимане у циљу 

сузбијања и искорењивања заразе; 

 

- Одбор за индустрију је размотрио Извештај о раду Агенције за 

енергетику Републике Србије за период јануар – септембар 2010. године, три 

информације: Информацију о стању у грађевинској индустрији Србије; 

Информацију о стању у АД ''Керамика'' из Младеновца после приватизације и 

Информацију о предложеним субвенцијама у привреди према Предлогу закона о 

буџету за 2011. годину, као и два финансијска плана Агенције за енергетику 

Републике Србије (за 2010. и 2011. годину) на који сагласност даје Народна 

скупштина; 
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- Одбор за здравље и породицу је размотрио Извештај Министарства 

здравља о спроведеној ванредној спољној провери квалитета стручног рада у 

Институту за онкологију Војводине у Сремској Каменици и две информације: 

Информацију о раду и активностима Здравственог савета Србије и Информацију о 

проблемима здравствене заштите лица оболелих од малигних болести; 

 

- Одбор за равноправност полова је размотрио Извештај Заштитника 

грађана за 2009. годину у делу који се односи на родну равноправност и заштиту 

права особа са инвалидитетом и планове рада Управе за родну равноправност за 

2010. годину и Савета за равноправност полова за 2010. годину; 

 

- Одбор за просвету је размотрио Извештај о раду Националног 

просветног савета за 2009. годину, са Планом рада за 2010. годину, и 

Информацију о реализацији договора са представницима школа које по 

специјалном програму школују младе таленте; 

 

- Одбор за омладину и спорт је размотрио Информацију о раду 

Министарства омладине и спорта у 2009. години са Планом рада и активностима 

Министарства омладине и спорта у 2010. години, као и резултате у спровођењу 

Акционог плана Стратегије развоја спорта Републике Србије; 

 

- Одбор за европске интеграције је размотрио четири извештаја Владе, 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 2010. године; Извештај о спровођењу Националног програма 

интеграције Републике Србије у Европску унију за период април - јун 2010. године; 

Извештај о спровођењу Националног програма интеграције Републике Србије у 

Европску унију за период јул - септембар 2010. године и Информацију о 

извештају Европске  комисије о напретку Србије за 2010. годину; 

 

- Одбор за иностране послове је размотрио 69 извештаја 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 

иницијативе, Парламентарне скупштине Медитерана, Интерпарламентарне 

скупштине православља, Парламентарне скупштине Нато-а и Скупштине 

Западноевропске уније. Усвојен је Извештај о међународној сарадњи Народне 

скупштине Републике Србије у 2009. години; 

 

- Радна група за права детета је размотрила Извештај Заштитника грађана 

за 2009. годину у делу који се односи на права детета. 
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Разматрањем извештаја државних органа, организација и тела, одбори 

остварују контролну функцију Народне скупштине над радом тих органа, 

организација и тела. 

 

                                                    VII 

 

7.1. 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, и то: 

 

- Одбор за приватизацију   335 

- Одбор за правосуђе и управу    160 

- Одбор за здравље и породицу     51 

- Одбор за рад, борачка и социјална питања   34 

- Одбор за пољопривреду     20 

- Одбор за заштиту животне средине    15 

- Одбор за урбанизам и грађевинарство   10 

- Одбор за односе са Србима ван Србије             9 

- Одбор за равноправност полова                         2 

- Одбор за смањење сиромаштва                          1 

 

7.2. Одбор за представке и предлоге – Служба Одбора примила је и 

стручно обрадила 236 писаних представки, непосредно примила 183 грађана на 

разговор и обавила преко 600 телефонских разговора у којима су постављана 

питања из различитих области и тражена упутства и правна помоћ. 

 

 7.3. Разматрање иницијатива, предлога и актуелних питања 

 

- Одбор за финансије је размотрио и подржао иницијативу Државне 

ревизорске институције за измену и допуну Закона о државној ревизорској 

институцији (резултат је доношење Закона о изменама и допунама Закона о 

државној ревизорској институцији 26. маја 2010. године, који је ступио на снагу 5. 

јуна 2010. године). 

 

 - Одбор за пољопривреду је размотрио иницијативе: Удружења 

пољопривредника ''Паори'' из Црвенке; Удружења пољопривредних произвођача 

''Панчевац'' из Панчева; Друштва аграрних економиста Србије; Удружења 

произвођача млека Србије под називом „Бела иницијатива“, са предлогом мера за 

унапређење производње млека, као и иницијативу Групације за рибарство при 

Удружењу за пољопривреду, прехрамбену и дуванску индустрију и водопривреду 

Привредне коморе Србије. Резултат разматрања иницијатива су закључци Одбора 

који су упућени Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде; 

Министарству финансија; Министарству трговине и услуга и другим републичким 

органима и организацијама, уз тражење повратне информације. 
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- Одбор за саобраћај и везе је размотрио иницијативу представника 

репрезентативних синдиката предузећа за телекомуникације АД „Телеком Србија“, 

у вези са најавом продаје те компаније. 

 

- Одбор за рад, борачка и социјална питања је разматрао иницијативу 

Удружења грађана ''Вера'' из Лознице и Бање Ковиљаче и донео закључак да се 

Одбор обрати Министарству рада и социјалне политике са захтевом да се кроз 

измене релевантних правних прописа изнађу решења за материјално-финансијску 

подршку родитељима који имају децу са сметњама у развоју, како би деца остала у 

свом природном окружењу, што би било у складу и са циљевима децентрализације 

социјалне заштите предвиђених Стратегијом за развој социјалне заштите, као и 

специфичним циљем Националне стратегије за превенцију и заштиту деце од 

насиља. 

 

- Одбор за заштиту животне средине је разматрао питања у вези са: сечом 

стабала платана у Улици булевар краља Александра у Београду; Закључком СО 

Велика Плана о привременом складиштењу опасног отпада на локацији у Крњеву, 

на територији Општине Велика Плана; отровним црвеним муљем који стиже реком 

Дунав из Мађарске; издавањем енергетских дозвола за изградњу хидроелектрана 

Бродарево 1 и Бродарево 2 фирми REV и питања студија о процени утицаја 

пројеката на животну средину за канадску фирму REV и италијанску фирму 

Енервода; изградњом рафинерије за прераду сирове нафте у Смедереву; 

неконтролисаном сечом шума, као и питања регулативе нејонизујућих зрачења. 

 

- Одбор за правосуђе и управу је размотрио препоруку Државне 

ревизорске институције за измену Закона о прекршајима којом се предлаже да се 

одредба члана 76. став 1. Закона о прекршајима измени тако што ће се прописати 

да се прекршајни поступак не може покренути ако протекне три године од дана 

када је прекршај учињен. Одбор је заузео став да се не може прихватити препорука 

Државне ревизорске институције за продужење општег рока застарелости, с 

обзиром на то да такво решење значајно мења политику прекршајне одговорности 

и прекршајног гоњења утврђену Законом о прекршајима, као и систем казненог 

права, јер се ради о року застарелости који се односи на све прекршаје и на сва 

правна и физичка лица. 

 

- Одбор за просвету је на седници, којој су присуствовали министар 

просвете и представници репрезентативних синдиката: Гранског синдиката 

просветних радника „Независност“, Самосталног синдиката предшколског 

васпитања и образовања, Уније синдиката просветних радника, Синдиката 

образовања Србије, Синдиката високог образовања Србије и Синдиката радника у 

просвети, размотрио актуелне проблеме запослених у просвети и закључио да је 

неопходна јача међусобна сарадња и укључивање представника синдиката у јавну 

расправу о нацртима закона. На једној од седница, којој су присуствовали 

представници Министарства просвете и директори школа које по специјалном 

програму школују младе таленте, разматрано је и питање финансирања школовања, 
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такмичења и рада са талентованом децом. Одбор је разматрао и питање у вези са 

уписом студената (буџетских и самофинансирајућих). 

 

- Одбор за омладину и спорт се упознао са резултатима истраживања 

''Медији, спорт, насиље'', које је спровело Удружење спортских новинара Србије уз 

подршку и помоћ Министарства омладине и спорта у циљу смањивања насиља у 

спорту и предузимању превентивних мера и истраживања ''Праћење стања 

физичких способности деце основношколског узраста у Републици Србији'', које су 

спровели Министарство омладине и спорта и Републички завод за спорт у сарадњи 

са Министарством просвете, у циљу успостављања система за праћење моторичких 

и морфолошких карактеристика деце. Одбор је размотрио Извештај са 20. Светског 

шампионата у каратеу за сениоре одржаног од 27. до 31. октобра 2010. године у 

Београду) и Нацрт закона о младима, којим се уређује област омладинске политике. 

 

- Одбор за здравље и породицу је разматрао проблеме у раду 

Стоматолошке коморе Србије при чему је доносио одговарајуће закључке који су 

достављени Министарству здравља (резултат је покретање управног надзора над 

законитошћу рада и аката ове коморе и преузимање повереног посла). Одбор је 

разматрао проблеме здравствене заштите лица оболелих од малигних болести у 

Институту за онкологију Војводине у Сремској Каменици, Институту за онкологију 

и радиологију Србије у Београду и другим здравственим установама у којима се 

лече ови пацијенти. Разматран је и Извештај о спроведеној ванредној спољној 

провери квалитета стручног рада у Институту за онкологију Војводине у Сремској 

Каменици и одговор Заштитника грађана поводом неправилности у раду тог 

института, као и Извештај о обављеном надзору над законитошћу рада и аката 

Стоматолошке коморе Србије и Лекарске коморе Србије. 

 

- Одбор за културу и информисање је покренуо иницијативу да се Јожефу 

Нађу, једном  од најпознатијих  светских позоришних уметника,  додели највише 

одликовање државе Србије за изузетан допринос култури и промоцију српске 

културе у свету, која је достављена Министарству културе Србије, Секретаријату за 

културу Владе АП Војводине, Скупштини општине Кањижа и Регионалном 

креативном атељеу „Јожеф Нађ“ у Кањижи и предложио да се благовремено 

обезбеди финансирање програма Регионалног кретаивног атељеа „Јожеф Нађ“ у 

2011. години и континуирана финансијска подршку тој установи у наредном 

периоду. 

 

- Одбор за односе са Србима изван Србије је размотрио и подржао 

иницијативу Матице исељеника Србије за доношење закона о Матици образовањем 

трочлане Радне групе за израду нацрта закона о Матици исељеника Србије. 

 

- Административни одбор је разматрао периодичне извештаје генералног 

секретара Народне скупштине о извршеним расходима Народне скупштине; 

утврдио Предлог скупштинског буџета за 2011. годину; разматрао разлоге за 

престанак мандата народним посланицима и извештаје Републичке изборне 

комисије о избору народних посланика ради попуне упражњених посланичких 
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места у Народној скупштини; донео Одлуку о приступању изради Пројекта ''Јачање 

надзорне функције и транспарентности рада Народне скупштине Републике Србије 

кроз увођење е-парламента'' и Одлуку о увођењу Е-парламента у Народну 

скупштину.   

 
 

VIII 

 

8.1. Поједини одбори су организовали јавна слушања на теме из делокруга 

свог рада, и то: 

 

- Одбор за смањење сиромаштва  одржао је јавно слушање на тему 

„Остваривање права избеглица у земљама порекла“; 

 

- Одбор за равноправност полова одржао је јавно слушање на тему 

„Улога медија у борби против насиља над женама“, као и три округла стола, са 

следећим темама: „Женско предузетништво у Србији“, „Положај жена на селу“ , уз 

подршку  ProConcepta, и „Презентација добрих пракси у увођењу принципа родне 

равноправности у јавне политике, планове и буџете“, заједно са саветом за родну 

равноправност, уз подршку UNIFEM-a; 

 

- Одбор за културу и информисање одржао је, у форми јавног слушања, 

две седнице: једну на тему ''Културна сарадња у међународним односима'', 

поводом 70 година рада Канцеларије Британског савета у Србији, и другу на тему 

''Сарадња приватног и државног сектора у финансирању културе'', у сарадњи 

Фондације Београдске филхармоније „Зубин Мехта“ и америчке амбасаде; 

 

- Одбор за међунационалне односе, Пододбор за разматрање питања у вези 

са унапређењем положаја Рома и имплементацијом декаде Рома, одржао је, у виду 

јавног слушања, седницу на тему „Остваривање права ромске националне мањине  

области образовања, здравства, становања, запошљавања и социјалне заштите''; 

 

- Одбор за омладину и спорт организовао је јавно слушање на тему 

„Предузетничко учење“; 

 

- Радна група за права детета, у сарадњи са Канцеларијом за комуникацију 

народних посланика  са грађанима из Зрењанина, организовала је јавно слушање на 

тему „Здравствено образовање у школама“ поводом обележавања Светског дана 

особа са инвалидитетом.  

 

  

IX 

 

9.1. Чланови одбора и запослени у Сектору за послове радних тела активно 

су учествовали на више семинара, округлих столова и конференција: 
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- У оквиру пројекта „Пракса у Бундестагу за службеника НСРС“, у 

организацији немачког Министарства спољних послова, спроведена тромесечна 

едукација за службеника Одељења за европске интеграције у Парламенту Савезне 

Републике Немачке, 11. октобар 2010. до 1. јануара 2011. године; 

- Јавна расправа о Нацрту закона о кинематографији'', Београд, 21. јануар 

2010. године; 

- Научни скуп ''Крај приватизације, последице по економски развој и 

незапосленост у Србији'', у организацији Института економских наука и Савеза 

самосталних синдиката Србије,  Београд, 4. фебруар 2010. године; 

- Семинар ''Идентификација и израда предлога пројеката у процесу 

програмирања међународне помоћи'', у организацији Канцеларије за европске 

интеграције Владе Републике Србије, Београд, 5. фебруар 2010. године; 

- Семинар ''Израда логичке матрице'', у организацији Канцеларије за 

европске интеграције Владе Републике Србије, Београд, 18. и 19. фебруара 2010. 

године; 

- Семинар ''Израда ИПА предлога пројекта'', у организацији Канцеларије за 

европске интеграције Владе Републике Србије, Београд, 9. и 10. марта 2010. 

године; 

- Семинар ''Буџетске надлежности парламената'', у организацији Европског 

парламента – Дирекција за сарадњу са националним парламентима, Брисел, 22 - 24. 

марта и 21 – 22. јуна 2010. године; 

- Национална конференција ''Климатске промене и обновљива енергија – 

Изазови и могућности за локалне власти'', у организацији Сталне конференције 

градова и општина, Београд, 8. април 2010. године; 

- Округли сто ''Прекогранична сарадња у процесу европских интеграција'', у 

организацији Одбора за европске интеграције уз подршку Канцеларије Фондације 

Фридрих Еберт, у Београду 14. априла 2010. године, у Кањижи 22. априла, у 

Димитровграду 17. јуна и Сомбору 3. децембра 2010. године; 

- Округли сто ''Најпогоднији начини за збрињавање опасног отпада'', у 

организацији Сталне конференције градова и општина, Београд, 19. април 2010. 

године; 

- Семинар ''Формирање делотворне и ефикасне организационе јединице за 

буџетско планирање, анализу и извештавање'', у организацији УСАИДа, Државни 

збор Словеније и Центар за финансијску изузетност, Љубљана, 19 – 23. априла 

2010. године; 

- Конференција ''Социјално предузетништво – могућности и перспективе'', у 

организацији Европског покрета, Тима за социјално укључивање и смањење 

сиромаштва потпредседника Владе и Групе 484, Београд, 26. април 2010. године; 

- Семинар ''Годишња конференција Програма прекограничне сарадње: Од 

КАРДС до ИПА фондова'', у организацији Канцеларије за европске интеграције 

Владе Републике Србије, Београд, 29. април 2010. године; 

- Семинар ''Слобода кретања капитала'', у организацији Канцеларије за 

европске интеграције Владе Републике Србије, у сарадњи са немачком агенцијом 

Инвент и Институтом за европску политику из Берлина, Београд, 6. и 7. мај 2010. 

године; 
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- Међународна конференција ''Дунав – најача веза са ЕУ / Дунавска 

стратегија и доприноси Србије'', у организацији Европског покрета у Србији, 

Београд, 7. мај 2010. године; 

- Округли сто ''Сврха и оквир независне контроле обавештајних служби – 

искуства из превентивне контролне посете Заштитника грађана Републике Србије 

Безбедносно-информативној агенцији'', у организацији Одељења за 

демократизацију Мисије ОЕБС у Србији у сарадњи са канцеларијом Заштитника 

грађана Републике Србије, Београд, 10. мај 2010. године; 

- Регионална конференција на тему увоза и извоза оружја, у организацији 

Центра за контролу малокалибарског и лаког наоружања за источну и југоисточну 

Европу, Београд, 12. мај 2010. године; 

- Семинар о парламентарном надзору над обавештајно-безбедносним 

службама, у организацији Одељења за демократизацију Мисије ОЕБС у Србији, 

Ниш, 13 - 15. маја 2010. године; 

- Други регионални колоквијум Уједињених нација ''Образовање о 

климатским променама и систем Уједињених нација'', Београд, 17. и 18. маја 2010. 

године; 

- Округли сто ''Право на адекватно становање – међународни стандарди и 

имплементација на националном нивоу'', у организацији Министарства за људска и 

мањинска права и Тима УН у Србији, Београд, 20. мај 2010. године; 

- Округли сто о људским правима и основним слободама припадника 

оружаних снага, у организацији Мисије ОЕБС у Србији, Женевског центра за 

демократску контролу оружаних снага (DCAF) и Канцеларије ОЕБС за 

демократске институције и људска права (OEBS/ODIHR), Београд, 20. мај 2010. 

године; 

- Семинар ''Европски пут за српске медије'', у организацији Министарства 

културе и делегације Европске комисије у Србији, Београд, 25. мај 2010. године; 

- Семинар ''Антимонополски закони у земљама Западног Балкана'', у 

организацији Канцеларије за европске интеграције Владе Републике Србије, 

Београд, 26. мај 2010. године; 

- Национални семинар за заступнике права пацијената у организацији 

Министарства здравља и невладине организације Иницијатива ''Снага 

пацијентима'', Земун, 28.мај 2010. године; 

- Шеста регионална конференција ''Животна средина ка Европи'', Београд, 7. 

и 8. јуна 2010. године; 

- Округли сто ''Политике енергетике и нуклеарна енергија'', Београд, 17. јун 

2010. године; 

- Семинар/радионица: „Унутрашња организација и систематизација радних 

места Службе Народне скупштине Републике Србије“, у организацији  NDI, 

Андревље, 14 – 16. јула 2010. године; 

- Округли сто ''Мониторинг медијске сцене у Србији у организацији 

АНЕМа, Београд, 7. септембар 2010. године; 

- Округли сто ''Регионална тела и дигитализација'' у организацији ОЕБСа и 

Британске амбасаде, Београд,  9. септембар 2010. године; 

- Семинар ''Кретања капитала и плаћања'', у организацији Канцеларије за 

европске интеграције Владе Републике Србије, у сарадњи са немачком агенцијом 
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Инвент и Институтом за европску политику из Берлина, Београд, 9. и 10. септембар 

2010. године; 

- Семинар ''Комуникације и лобирање'', у организацији Канцеларије за 

европске интеграције Владе Републике Србије, у сарадњи са Амбасадом 

Краљевине Норвешке у Србији и консултантском агенцијом Бриселске 

канцеларије, Брисел, 13 - 17. септембра 2010. године; 

- Округли сто ''Помоћ државе медијима'' у организацији ОЕБСа и Британске 

амбасаде, Београд, 16. септембар 2010. године; 

- Семинар „Истраживање димензија за борбу против идеолошке подршке 

тероризму-насилном екстремизму на подручју Балкана и шире“, у организацији 

Европског центра за безбедносне студије „Џорџ Маршал“, Београд, 24. септембар 

2010. године; 

- Округли сто ''Штампани медији'' у организацији ОЕБСа и Британске 

амбасаде, Београд, 27. септембар 2010. године; 

- Семинар ''Реформе јавне администрације и судства'', у организацији 

Европског парламента, Брисел, 29. - 30. септембра и 25. - 26. октобра 2010.године 

(за чланове и службенике одговарајућих одбора Народне скупштине); 

- Конференција ''Европски стандарди у области животне средине'', Београд, 

6. октобар 2010. године; 

- Парламентарни форум о извозној контроли наоружања за земље Западног 

Балкана, у организацији УНДП и SEESAC, Београд, 8. октобар 2010. године; 

- Регионална конференција ''Борба против сиромаштва и друштвене 

укључености у контексту европских интеграција: улога народних скупштина'', у 

организацији Одбора за смањење сиромаштва и Регионалног савета за сарадњу, 

Београд, 12. и 13. октобар 2010. године; 

- Семинар ''Медијска стратегија'', у организацији АНЕМа, Београд, 14. 

октобар 2010. године; 

- Семинар ''Улога народних посланика у припреми буџета Народне 

скупштине'', у организацији USAIDа, Београд, 21. октобар 2010. године; 

- Семинар ''Јавна унутрашња финансијска контрола'', у организацији 

Канцеларије за европске интеграције Владе Републике Србије, Београд, 21. и 22. 

октобра 2010. године; 

- Семинар ''Остваривање поступка вршења надзора над радом државних 

органа, организација и тела са аспекта рада одбора Народне скупштине, односно 

положај и улога стручне службе у том поступку'', у организацији  “ProConceptа”, 

Брзеће, 28 –  30. октобра 2010. године; 

- Семинар ''Израда стратешког плана Службе Народне скупштине Републике 

Србије'', у организацији USAIDа, Ечка, 11 – 13. новембра 2010. године; 

- Округли сто “Жене, мир и безбедност“, у организацији Министарства 

одбране, Београд, 16. новембар 2010. године; 

- Конференција ''Насиље у породици у случајевима пред Европским судом 

за људска права и пред CEDAW комитетом УН'', у организацији Министарства 

рада и социјалне политике, УНДПа, Пројекта СРЗН и Правосудне академије, 

Београд, 24. новембар 2010. године; 
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- Конференција „Слобода окупљања у Републици Србији: постојећи правни 

оквир и препоруке за унапређење“, у организацији Министарства за људска и 

мањинска права и Мисије ОЕБС у Србији, Београд, 25. новембар 2010. године; 

- Семинар ''Скоцкајте буџет'' у оквиру Другог националног буџетског 

форума ''За бољи и транспарентнији буџетски процес'', у организацији  

“ProConceptа”, Београд, 26. новембар 2010. године; 

- Семинар „Партнерство за мир и Заједничка европска безбедносна и 

одбрамбена политика“, у организацији Мисије ОЕБС у Србији, Ковачица, од 30. 

новембра до 2. децембра 2010. године; 

- Семинар/радионица ''Јачање законодавне активности и усклађивање 

законодавства у процесу приступања ЕУ'', у сарадњи са Канцеларијом за европске 

интеграције Владе Републике Србије, кроз техничку помоћ Европске уније 

TAIEKS, 1 - 2. децембра 2010. године (за запослене у парламентима земаља 

кандидата и потенцијалних кандидата за чланство у ЕУ, коме су присуствовала два 

службеника); 

- Округли сто ''Здравствено образовање у школама'', у организацији Радне 

групе за права детета а у сарадњи са зрењанинском Канцеларијом за комуникацију 

народних посланика са грађанима, Београд, 3. децембар 2010. године; 

- Округли сто ''На путу превенције насиља на спортским приредбама – 

предлог регионалног оквира сарадње'', у организацији Београдског центра за 

безбедносну политику, Београд, 3. децембар 2010. године; 

- Семинар о ХИВ-у/СИДИ – ''Улога парламената и парламентараца у 

стварању ефикасног одговора на ХИВ'', у организацији Народне скупштине и 

Интерпарламентарне уније, Београд, 6. децембар 2010. године; 

- Семинар ''Улога народних посланика у креирању и усвајању буџета – 

упоредна искуства'', у организацији USAIDа, Београд, 7. децембар 2010. године; 

- Семинар ''Прописи о финансијским услугама'', у оквиру Луксембуршког 

пројекта техничке помоћи Србији 2010. године: “Изградња капацитета за 

интеграције у ЕУ II”, Београд, 6 – 8. децембра 2010. године; 

- Округли сто ''Закон о равноправности полова у Србији – могућности и 

изазови спровођења'', у организацији Савета за родну равноправност и ОЕБСа, 

Београд, 13. децембар 2010. године; 

- Семинар „Консолидација процеса демократизације у сектору безбедности 

у Србији“, у организацији Мисије ОЕБС у Србији и Београдског фонда за 

политичку изузетност, Ечка, 14 - 16. децембра 2010. године; 

- Конференција ''Ка одрживом дијалогу за унапређење примене закона у 

области заштите животне средине – Спровођење закона о управљању отпадом на 

локалном нивоу'', Ниш, 17. децембар 2010. године. 

 

            

                                                  X 

 

10.1. У погледу међународне сарадње, у току 2010. 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 
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мултилатералних парламентарних институција. Чланови делегације Народне 

скупштине су учествовали на редовним и специјалним заседањима Организације 

уједињених нација и њених специјализованих организација. 

 

10.2. Одбор за иностране послове је, поред већ образованих  посланичких 

група пријатељства са парламентима држава различитих региона, у 2010. години 

донео одлуку о образовању и одредио састав посланичких група пријатељства са 

Азербејџаном, Сиријом и Тунисом. 

               Одбор је, избором председника, окончао процедуру конституисања 

посланичких група пријатељства са Шпанијом, Словачком, Португалијом и 

Аутралијом. 

               Одбор је донео одлуку о допуни састава посланичких група пријатељства 

са Босном и Херцеговином, Португалијом, Финском, Италијом, Бразилом, 

Мексиком, Француском, Норвешком, Чешком и Републиком Корејом. 

               Одбор је обавио разговоре са два новоименована амбасадора Републике 

Србије пре одласка на дипломатску дужност. Председник и чланови одбора 

обавили су неформалне разговоре са једним новоименованим амбасадором пре 

одласка на дипломатску дужност, а председник Одбора обавио је неформалне 

разговоре са четири новоименована амбасадора и једним припадником 

дипломатског особља пре одласка на дипломатску дужност. 

                Одбор је разматрао и све иницијативе за парламентарне посете које су 

упућиване Народној скупштини и, у оквиру свог делокруга, доносио одговарајуће 

одлуке.       

                У 2010. години реализовано је 37 посета парламентима других држава и 

учешћа на међународним скуповима председника и чланова Одбора за иностране 

послове самостално или у саставу сталних и повремених делегација Народне 

скупштине (заседања Парламентарне скупштине Савета Европе у Стразбуру од 25. 

до 29. јануара, од 21. до 25. јуна и од 4. до 8. октобра 2010. године; зимско и јесење 

заседање Парламентарне скупштине ОЕБСа у Бечу од 18. до 19. фебруара и у 

Палерму од 7. до 11. октобра 2010. године; састанци Мониторинг комитета ПССЕ и 

Политичког комитета ПССЕ у Паризу од 16 – 19. марта, од 31. маја до 2. јуна, од 

15. до 19. новембра и од 14. до 15. децембра 2010. године; састанци Сталног 

комитета ПССЕ у Скопљу од 20. до 21. маја и у Анталији од 11. до 14. новембра 

2010. године; заседања Парламентарне скупштине НАТО у Риги од 29. маја до 1. 

јуна и у Варшави од 12. до 17. новембра 2010. године; 123. заседање Скупштине 

Интерпарламентарне уније у Женеви од 4. до 6. октобра 2010. године; 17. 

генерална скупштина Интерпарламентарне скупштине православља у Јеревану од 

28. јуна до 2. јула 2010. године; Конференција председника парламената чланица 

Процеса сарадње у Југоисточној Европи у Анталији од 6. до 8. јуна 2010. године; 

Конференција председника парламената земаља чланица Савета Европе у 

Лимасолу 12. јуна 2010. године и др). 

                Реализовано је 17 посета страних парламентарних делегација; четири 

разговора председника Одбора или чланова Одбора са страним парламентарним 

делегацијама; седам разговора председника и чланова Одбора са страним 

државним представницима и представницима међународних организација и 
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другим међународним партнерима и 12 разговора са представницима 

дипломатског кора у Београду. 

 

10.3. Чланови Одбора за европске интеграције су учествовали на састанцима 

Унапређеног сталног дијалога са Европском комисијом који прати обавезе 

Србије из Европског партнерства. 

                Председник и чланови Одбора учествовали су на Четвртом  

интерпарламентарном састанку Народне скупштине Републике Србије и 

Европског парламента (4. и 5. октобар 2010. године). Усвојена је Заједничка 

изјава шефова делегација Народне скупштине и Европског парламента и уговорено 

време и место одржавања следећег интерпарламентарног састанка. 

                Током 2010. године  чланови Европског парламента су у више наврата 

били у посети  Србији.  

    Известилац Одбора за спољне послове Европског парламента за 

Србију Јелкo Кацин је четири пута боравио у Србији, ради информисања о 

актуелном стању и припреме нацрта резолуције о процесу европских интеграција 

Србије. Одбор за европске интеграције је био домаћин известиоцу за Србију од 16. 

до 18. марта, 4. и 5. октобра и 11. новембра 2010. године.  

 Вишечлана делегација Комитета за западни Балкан Савета Европске 

уније (COWEB), у оквиру  посете Србији од 23. до 26. марта 2010. године, обавила 

је одвојене разговоре са председником Народне скупштине и са председницима 

Одбора за европске интеграције, Одбора за иностране послове и Одбора за 

правосуђе и управу. Разговори су били посвећени улози  Парламента у  европским 

интеграцијама Србије, реформи изборног законодавства, као  и функцији 

независних тела и парламентарног надзора.  Чланови Kомитета за западни Балкан 

су разговарали и са представницима независних регулаторних тела.  

На позив Европског парламента и Парламентарне скупштине НАТО, у 

Бриселу је од 5. до 7. децембра 2010. године боравила делегација народних 

посланика из реда различитих посланичких група, која је том приликом имала 

разговор са члановима групе пријатељства са Србијом.   

Делегација Одбора за европске интеграције је у организацији Парламента 

Мађарске посетила ту институцију у Будимпешти 15. и 16. фебруара 2010. године. 

Делегација Народне скупштине је, на позив и у организацији Амбасаде Немачке, 

посетила немачки Бундестаг од 17. до 21. априла 2010. године. 

Сарадња са Европским парламентом одвијала се кроз учешће народних 

посланика и запослених на округлим столовима у парламентима земаља Западног 

Балкана на теме од значаја за процес европских интеграција, у организацији 

Директората за сарадњу са националним парламентима и Директората за спољне 

послове Европског парламента.            

Представници Одбора за европске интеграције су, поред представника 

Владе Републике Србије, присуствовали Конститутивном састанку неформалне 

групе „Пријатељи Србије“ у Европском парламенту  септембра 2010. године. 

Настављена је интензивна сарадња земаља региона у оквиру 

Регионалног секретаријата за парламентарну сарадњу у Југоисточној Европи са 

седиштем у Софији. На радним састанцима овог форума за преговарање, 

консултације и размену искустава, по правилу, учествују национални 
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координатори за парламентарну сарадњу, а на конференцијама и радионицама на 

различите теме - народни посланици (чланови појединих одбора) и запослени у 

одговарајућим радним телима, као и национални координатори земаља региона, 

чланица Процеса сарадње у Југоисточној Европи.  

    У протеклом периоду је интензивирана сарадња са Регионалним саветом 

за сарадњу у Југоисточној Европи са седиштем у Сарајеву, кроз логистичку 

подршку председавајућем Процеса сарадње у Југоисточној Европи. 

             Европски покрет у Србији, у сарадњи са Одбором за европске интеграције 

Народне скупштине, реализовао је пројекат „Упознајте свог комшију – 

европског парламентарца“. Циљ пројекта је да парламент и парламентарна 

дипломатија добију значајније место у процесу европских интеграција. Планирано 

је да пројекат буде спроведен у три фазе, уз учешће чланова Европског парламента 

и представника организација цивилног друштва из суседних држава - чланица 

Европске уније.  

               Одбор за европске интеграције је наставио са организацијом округлих 

столова о Процесу стабилизације и придруживања Србије Европској унији. Овај 

пројекат је реализован уз подршку  Канцеларије Фондације Фридрих Еберт у 

Београду, а на тему коришћења претприступних фондова ЕУ за реализацију 

пројеката прекограничне сарадње. 

               Радна група из реда запослених у Служби Народне скупштине, у чијем 

саставу су били и службеници Одељења за европске интеграције, израдила је 

пројекат „Јачање укупних капацитета Нароне скупштине Републике Србије у 

процесу европских интеграција“. Пројекат је кандидован за финансирање из 

програма ИПА 2011. године. Предлог пројекта позитивно је оцењен од стране 

Комисије за програмирање фондова ЕУ и развојне помоћи и заједно са осталим 

пројектима, у оквиру програма за ИПА 2011. достављен Делегацији ЕУ. 

              Чланови Одбора за европске интеграције и службеници Одељења учествују 

и у другим пројектима, као што су „Национални конвент о европској 

будућности Србије“ и „Пренеси своје знање - постани менторка“, у 

организацији НВО Европског покрета у Србији.  

 

 

       

 


