
РЕПУБЛИКА с р б и ја  
НАРОДНА СКУПШТИНА 
Администрати
28 Број : ( 9 Л
08. фебруар 2012. године 
Б е о г р а д

На основу члана 65. став 1, алинеја четврта и члана 295. став 2. Пословника 
Народне скупштине („Службени гласник РС“, бр, 54/10 и 13/11), Административни одбор 
Народне скупштине, на седници одржаној 08. фебруара 2012. године, донео је

1. Овом одлуком уређује се начин вођења, уређивања, објављивања и чувања 
стенографских бележака у Народној скупштини (у даљем гексту: стенографске белешке).

2. На седници Народне скупштине и њеног радног тела воде се стснографске 
белешке, односно врши се тонско снимање на начин предвиђен Пословником Народне 
скупштине.

3. На седници Народне скупштиие или њеног радног тела која је затворена за 
јавност воде се стенографске белешке које се не објављују.

4. Под стенографским белешкама у Народној скупштини сматрају се:
- белешке вођене на седници Народне скупштине и њеног радног тела које садрже 

цео ток расправе у изреченом облику, без икаквог изостављања речи и израза (у даљем 
тексту: привремене стенографске белешке);

- белешке са седнице Народне скупшгине које су припремљене за објављивање ( у 
даљем тексту: редиговане стенографске белешке).

5. У току трајања седнице Народне скупштшге привремене стенографске белешке 
се воде у наставцима и одмах достављају корисницима у Народној скупштини.

СтеноГрафске белешке из става 1. ове тачке обједињују се за сваки дан рада на 
седници Народне скупштине и достављају корисницима у Народној скупштини најкасније 
наредног дана,

6. Народни посланик има право да оствари увид у стенографске белешке, односно 
тонски снимак.

Ако жели да ауторизује текст свог излагања, народни посланик може да изврши 
измене редакцијске природе.
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Изменама из става 2. ове тачке народни посланик не може да мења смисао и 
суштину свог излагања.

7. Привремене стенографске белешке се уређују за објавл.нван,е.
У поступку уређивања стенографских бележака у тексту су дозвољене редакцијске 

измене (лекторска и коректорска обрада текста) које не утичу на суштину излагања.

8. Редиговане стенографске белешке са седнице Народне скупштине објављују се:
- као стална публикација под називом "Стенографске белешке";
- у књигама које су хронолошки сложене за календарску годину;
• у једном издању, на српском језику и ћириличким писмом;
- у тиражу од најмање 30 примерака.
Књиге редигованих стенографских бележака имају садржај и регистар говорника 

на седници Народне скупштине. У садржају се наводе тачке дневног реда а у регистру 
имена учесника у расправи.

9. Стенографске белешке са се^нице Народне скупштине објављују се на интернет 
страници Народне скупштине.

10. Привремене стенографске белешке у штампаном облику чувају се у архиви 
Народне скупштине.

Привремене стенографске белешке у електронском облику чувају се у 
организационим јединицама у Служби Народне скупштине у којима се обављају послови 
електронике, телекомуникација и информатике, као и послови дактилобироа.

Тонски снимци седница Народне скупштине и њеног радног тела чувају се у 
организационој јединици у Служби Народне скупштине у којој се обављају послови 
електронике, телекомуникација и информатике.

Редиговаие стенографске белешке у електронској форми и штампане у књигама 
"Стенографске белешке" чувају се у организациној јединици Службе Народне скупштине 
у којој се обављају послови издавања стенографских бележака и у Библиотеци Народне 
скупштине.

11. 0  спровођењу ове одлуке генерални секретар Народне скупштине доноси 
упутство.

12. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења.
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