РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
Одбор за иностране послове
23. март 2011. године
Београд

ИЗВЕШТАЈ
о међународној сарадњи Народне скупштине
Републике Србије у 2010. години

Међународна сарадња Народне скупштине Републике Србије у 2010. години била је изузетно
динамична и интезивна.
У 2010. години у Народној скупштини Републике Србије реализовано је укупно 141 посетa,
састанака и разговора са представницима страних парламената, мултилатералних парламентарних
институција, другим страним државним личностима, као и са представницима међународних
организација и дипломатског кора (што је осетно мање него претходне године – 184, али ипак далеко
више него 2008. године - 98).
У истом временском периоду делегације НС РС и народни посланици учинили су 126 посета
иностранству, при чему се у већем броју радило о учешћу на заседањима мултилатералних
парламентарних институција и међународним скуповима, а у мањем броју о билатералним посетама,
семинарима и студијским посетама иностранству. Ово је даље повећање броја посета иностранству у
односу на 2009. и 2008. годину (105, односно 89 посета), при чему је приметно повећање броја свих
облика посета иностранству, изузев студијских посета и семинара у иностранству чији је број нешто
мањи него претходне године.
Током извештајног периода одржано је у организацији међународних организација и 12 семинара
и округлих столова у земљи, на којима су учествовали посланици и запослени у Народној скупштини.

I
ПАРЛАМЕНТАРНА САРАДЊА
Најзначајнији вид међународне сарадње НС РС – парламентарна сарадња, у 2010. години у
целини је имала већи интезитет него 2009. године. Реализована је укупно 51 посета делегација
представничких тела других држава, делегација мултилатералних парламентарних институција и
разговора са страним парламентарним делегацијама или парламентарцима у Народној скупштини (што
је осетно већи број него претходне године - 42), а 4 састанка тела мултилатералних парламентарних
институција и међународне парламентарне конференције одржане су у нашој земљи, односно у НС РС.
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Делегације НС РС и народни посланици су, при том, у области парламентарне сарадње
реализовали укупно 105 посетa иностранству (што је далеко већи број него претходне године -75),
највећим делом ради учешћа на међународним форумима.
Мултилатерална парламентарна сарадња
Током 2010. године, остварено је укупно 81 учешће делегација и посланика НС РС на заседањима
мултилатералних парламентарних институција у иностранству, као и на другим међународним
парламентарним конференцијама, састанцима и форумима.
У оквиру учешћа у раду мултилатералних парламентарних институција, НС РС је учествовала у
активностима 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, а остварена је и сарадња са Европским парламентом.
Иначе, учешће на заседањима, састанцима и другим активностима ових мултилатералних
парламентарних институција је за чланове тих институција најчешће обавезно и њихов изостанак
посебно може бити штетан када су у питању теме везане за КиМ или друге теме од интереса за нашу
земљу или регион. Поред тога, када су у питању активности најзначајнијих одбора ових
мултилатералних парламентарних институција, редовност учешћа у раду тих одбора је додатно важна,
без обзира на теме на дневном реду, да би се члановима сталних делегација касније повериле дужности
известиоца и друге функције у раду тих институција. Та обавеза из објективних разлога није увек могла
бити поштована, па су наши посланци учествовали на далеко мањем броју тих активности, не
изостајући, наравно када су на дневном реду биле теме значајне за нашу земљу или регион.
На том плану су реализоване следеће активности: од 129 укупно одржаних заседања и
састанака мултилатералних парламентарних институција, било је укупно 53 учешћа делегација и
посланика НС РС на заседањима тих мултилатералних парламентарних институција и на другим
међународним парламентарним конференцијама, састанцима и форумима у иностранству у
организацији тих институција или посета мултилатералним парламентарним институцијама, од чега 8
учешћa чланова наше делегације у својству функционера или представника мултилатералних
парламентарних институција у посетама, односно састанцима радних тела тих институција, као и
укупно 23 посете нашој земљи делегација мултилатералних парламентарних институција или
националних делегација при мултилатералним парламентарним институцијама (19) и састанака (4) тела
тих институција или међународних парламентарних конференција у нашој земљи).
Парламентарна скупштина Савета Европе (ПС СЕ)
Парламентарна скупштина Савета Европе одржала је укупно 4 пленарна заседања и 41
састанак одбора ПС СЕ, од чега су чланови Сталне делегације НС РС при ПС СЕ учествовали у раду
4 пленарна заседања и 12 састанака одбора. Иначе, из реда чланова сталне делегације Наташа
Вучковић је изабрана за потпредседницу Социјалистичке групе у ПССЕ, Елвира Ковач је изабрана за
потпредседницу Групе народних партија (ЕПП), као и за известиоца о мишљењу Одбора за једнаке
могућности за мушкарце и жене за извештај „Положај Рома у Европи и релевантне активности Савета
Европе“ и за известиоца Комитета за културу, науку и образовање на тему „Ка европској конвенцији о
правима омладине“, а Милош Алигрудић је изабран за известиоца Политичког одбора за тему
„Оснаживање демократије кроз смањење изборног пунолетства на 16 година“.
Јануарско заседање Парламентарне скупштине Савета Европе одржано је, у Стразбуру, од од 25.
до 29. јануара 2010. године. На заседању је учествовала Стална делегација Народне скупштине
Републике Србије у Парламентарној скупштини СЕ коју је предводио проф.др Драгољуб Мићуновић,
шеф делегације. Једне од главних тема овог заседања биле су „Акција против трговине људима:
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промовисање конвенције Савета Европе“, „Дискриминација на основу сексуалне оријентације и полног
идентитета“ и „Корупција у судству“.
Састанци Комитета за културу, науку и образовање ПС СЕ и Бироа и Сталног комитета ПС СЕ
одржани су, у Паризу, од 11. до 12. марта 2010. године. На овим састанцима је учествовала Елвира
Ковач, заменик члана Сталне делегације Народне скупштине РС у ПС СЕ. Једна од главних тема
састанка Комитета за културу, науку и образовање било је разматрање извештаја „Образовање против
насиља у школама“. Одржана је размена мишљења са експертима из ове области. На састанку Сталног
комитета усвојене су Резолуција 1713 о „Заштити мањина у Европи: најбоље праксе и недостаци у
примени заједничких стандарда“, Резолуција 1714 о „Деци која су сведоци породичног насиља“ и
Резолуција 1715 о „Разлици у примањима мушкараца и жена“.
Састанци Мониторинг комитета и Политичког комитета ПС СЕ одржани су, у Паризу, од 16. до
19. марта 2010. године. На овим састанцима су учествовали Милош Алигрудић и Милош Јевтић, члан и
заменик члана Сталне делегације Народне скупштине РС у ПССЕ. На састанку Мониторинг комитета
дата је сагласност коизвестиоцима да посете Србију ради утврђивања чињеница о поштовању дужности
и обавеза Србије. На састанку Политичког комитета известилац о „Ситуацији на Косову“ Б. Фон Сидов
поднео је усмени извештај о посети региону, а Комитет је донео одлуку да се извештај размотри у
пленуму током јунског заседања ПС СЕ 2010. године.
Друго редовно заседање ПС СЕ одржано је, у Стразбуру, од 26. до 30. априла 2010. године. На
заседању је учествовала Стална делегација Народне скупштине Републике Србије у ПС СЕ коју је
предводио проф.др. Драгољуб Мићуновић, шеф делегације. Једне од главних тема током заседања биле
су „Дискриминација на бази сексуалне оријентације и родног идентитета“, која је провоцирала живу
дебату и поделу међу посланицима на линији политичких група, као и извештај „Заштита `дувача у
пиштаљку`“. Током заседања, на иницијативу чланова делегације Милоша Алигрудића и Драгана
Тодоровића сачињен је текст писане декларације о осуди искључења и уништавања телекомуникација на
Косову и Метохији (број 443), коју је потписима подржало 40 чланова Парламентарне скупштине СЕ
(Док. 12241).
Састанак Сталног комитета ПС СЕ одржан је, у Скопљу, од 20. до 21. маја 2010. године. На
састанку је учествовао проф. др Драгољуб Мићуновић, шеф Сталне делегације Народне скупштине РС у
ПС СЕ. На састанку Сталног комитета усвојена је Резолуција 1736 „Кодекс добре праксе у области
политичких партија“.
Састанак Политичког комитета ПС СЕ на коме је разматран извештај „Ситуација на Косову“,
одржан је у Паризу, од 31. маја до 2. јуна 2010. године. На састанку су учествовали Бранко Ружић и
Милош Јевтић, члан и заменик члана Сталне делегације Народне скупштине РС у ПС СЕ.
Јунско заседање Парламентарне скупштине Савета Европе одржано је, у Стразбуру, од 21. до 25.
јуна 2010. године. На заседању је учествовала Стална делегација Народне скупштине Републике Србије
у Парламентарној скупштини СЕ коју је предводио проф. др Драгољуб Мићуновић, шеф делегације.
Том приликом, ПССЕ је усвојила Резолуцију и Препоруку на извештај „Ситуација на Косову и улога
СЕ“ . У резолуцији се истиче да Савет Европе примењује статусно-неутралну политику према Косову и
признаје важење резолуције Савета безбедности УН 1244.
Састанак Бироа ПС СЕ одржан је, у Риму, од 7. до 9. септембра 2010. године. Састанак Бироа
скупштине ПС СЕ одржан је поводом усвајања Резолуције 1739 „Ситуација на Косову и улога Савета
Европе“. На састанку је учествовао проф. др Драгољуб Мићуновић, шеф Сталне делегације НС РС у
Парламентарној скупштини СЕ.
Четврто редовно заседање ПС СЕ одржано је, у Стразбуру, од 4. до 8.октобра 2010. године. На
заседању је учествовала Стална делегација Народне скупштине Републике Србије у Парламентарној
скупштини СЕ коју је предводио проф. др Драгољуб Мићуновић, шеф делегације. На заседању је
одржана и расправа по хитној процедури „Недавни раст у дискурсу националне безбедности у Европи:
случај Рома“ у оквиру које је Парламентарна скупштина позвала званичнике и институције на
националном, регионалном и локалном нивоу да се уздрже од изјава које могу бити схваћење као говор
мржње или говор који може проузроковати промовисање расне нетрпељивости, ксенофобије или других
облика дискриминације на основу нетолеранције
Састанци Мониторинг комитета и Политичког комитета ПС СЕ одржани су, у Паризу, од 15. до
19. новембра 2010.године. На састанцима су учествовали Милош Алигрудић и Милош Јевтић, члан и
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заменик члана Сталне делегације Народне скупштине РС у ПС СЕ. На састанку Политичког комитета
известилац о ситуацији на Косову поднео је усмени извештај и добио сагласност да посети регион како
би проценио политичку ситуацију уочи превремених избора за Скупштину Косова. Комитет је одржао
размену мишљења о меморандуму извештаја „Помирење и политички дијалог између земаља бивше
Југославије“ и овластио известиоца Марченара да посети Брисел и учествује на јавном слушању
посвећеном људским правима на Западном Балкану, а која организује Поткомитет за људска права
Европског парламента. На састанку Мониторинг комитета одлучено је да се одржи расправа посвећена
последицама оружаног сукоба између Руске Федерације и Грузије.
Састанак Поткомитета за спољне послове ПС СЕ одржан је, поводом 65. седнице Генералне
скупштине Уједињених нација и Парламентарног слушања Интерпарламентарне уније, у Њујорку, од
30. новембра до 6. децембра 2010. године. На састанку је учествовао Милош Алигрудић, члан Сталне
делегације Народне скупштине РС у Парламентарној скупштини СЕ и члан Поткомитета за спољне
послове ПС СЕ. Главна тема овог састанка била је: Ка економском опоравку – промишљање о развоју и
променама у глобалном управљању.
Састанци Мониторинг комитета ПС СЕ и Политичког комитета ПС СЕ одржани су, у Паризу, 14.
и 15. децембра 2010. године. На састанцима су учествовали Милош Алигрудић, члан и Милош Јевтић,
заменик члана Сталне делегације Народне скупштине РС у Парламентарној скупштини СЕ. На састанку
Политичког комитета известилац Марченеро је поднео извештај о посети Босни и Херцеговини и
Бриселу. Комитет је донео одлуку да се одржи расправа уз учешће представника парламентарних
делегација Босне и Херцеговине, Хрватске и Србије, као и представника цивилног друштва из ових
земаља током јануарског заседања 2011. године. Известилац за ситуацију на Косову поднео је извештај
о посети Косову. Одржана је размена мишљења уз учешће избраних представника у косовској
скупштини Хавита Халитија и Ибрахима Гашија. Комитет је овластио известиоца да посети Приштину и
Београд у пролеће 2011. године.
Састанак Правног комитета ПС СЕ одржан је, у Паризу, од 15. до 17. децембра 2010. године. На
састанку је учествовала Наташа Вучковић, заменик члана Сталне делегације Народне скупштине РС у
Парламентарној скупштини Савета Европе. Комитет је усвојио извештај „Примена пресуде Европског
суда за људска права“.
По основу учешћа чланова наше делегације у својству представника ПС СЕ у раду других
мултилатералних форума, реализоване су следеће посете:
Елвира Ковач, заменик члана сталне делегације Народне скупштине Републике Србије у ПС СЕ,
у својству известиоца Одбора за једнаке могућности за мушкарце и жене Парламентарне скупштине
Савета Европе учествовала је на Другом међународном састанку Ромкиња, у Атини, од 11. до 12.
јануара 2010. године.
Елвира Ковач, заменик члана Сталне делегације Савета Европе Народне скупштине РС у
Парламентарној скупштини Савета Европе, у својству известиоца Комитета за културу, науку и
образовање ПС СЕ, учествовала је у раду округлог стола на тему „Права омладине“, у Стразбуру, 29.
марта 2010. године.
Наташа Вучковић, члан сталне делегације Народне скупштине РС у Парламентарној скупштини
СЕ учествовала је на семинару, у својству члана Бироа и потпредседника Социјалистичке групе у ПС
СЕ (главна тема семинара је кризна ситуација левичарских, социјалистичких и социјалдемократских
партија у Западној Европи), у Шведској, Малме, од 10. до 12. септембра 2010.године.
Елвира Ковач, заменик члана Сталне делегације Народне скупштине РС у Парламентарној
скупштини Савета Европе, коју је Комитет за културу, науку и образовање ПС СЕ именовао да
представља Парламентарну скупштину СЕ на Европском омладинском форуму, у својству известиоца
на тему „Права омладине у земљама чланицама Савета Европе“, учествовала је на Генералној
скупштини Европског форума омладине, у Кијеву, 19.новембра 2010.године.
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Осим учешћа делегација НС РС и њених чланова у раду ПС СЕ и њених одбора, реализоване су и
следеће посете представника и известилаца и следећи састанци тела ПС СЕ у нашој земљи:
Известиоци Мониторинг комитета Парламентарне скупштине СЕ (Давит Харутинијан и Андреас
Грос) посетили су Србију, од 20. до 22. јануара 2010. године.
Жан Шарл Гардето, известилац Комитета за правна питања и људска права ПС СЕ и Илид
Хеуртин, ко-секретар Комитета за правна питања и људска права посетили су Србију, од 3. до 5.
фебруара 2010. године.
Делегација Мониторинг комитета локалних и регионалних власти Савета Европе посетила је
Србију и водила разговор у НС РС са проф. др Славицом Ђукић-Дејановић, председником Народне
скупштине РС, 29. јуна 2010.године.
Мевлут Чавушоглу, председник Парламентарне скупштине Савета Европе, посетио је нашу
земљу 12. јула 2010. године.
Састанак Политичког комитета Парламентарне скупштине СЕ, одржан је у Народној скупштини
РС, 6. и 7. септембра 2010. године.
Пјетр Марченар, известилац Политичког комитета Парламентарне скупштине СЕ за извештај
„Помирење и политички дијалог међу земљама бивше Југославије“, посетио је Србију, од 6. до 9.
септембра 2010. године.
Известиоци Мониторинг комитета Парламентарне скупштине Савета Европе Давит Харутинијан
и Синика Хурскаинен посетили су нашу земљу, од 29. новембра до 2. децембра 2010. године.
Током ових посета пласирани су наши ставови који су потом унети и у извештаје известилаца.
Парламентарна скупштина ОЕБС-а (ПС ОЕБС-а)
Парламентарна скупштина ОЕБС-а је током 2010. године одржала укупно 3 пленарна заседања
и 1 састанак Одбора, а чланови сталне делегације НС РС при ПС ОЕБС-а учествовали су на свим
пленарним заседањима и на састанку Одбора.
Зимско заседање Парламентарне скупштине ОЕБС-а одржано је, у Бечу, од 18. до 19. фебруара
2010. године. На заседању је учествовала Стална делегација НС РС при Парламентарној скупштини
ОЕБС-а коју је предводила Сузана Грубјешић, шеф делегације. Поред припреме тема за годишњу
скупштину у Ослу, тема овог заседања била је и ситуација у Авганистану. Током заседања формално је
усвојен предлог да Србија буде домаћин јубиларног 20. годишњег заседања ПС ОЕБС-а, у Београду, од
6-10. јула 2011. године. На заседању ће учествовати делегације чланица ПС ОЕБС и партнера из
Медитерана и Азије, као и високи званичници ОЕБС-а. Очекује се долазак делегација из преко 50
земаља са око 500 учесника. Овај догађај ће бити од изузетног политичког значаја за промоцију наше
земље.
19. годишња скупштина Парламентарне скупштине ОЕБС-а одржана је, у Ослу, од 6. до 10. јула
2010. године. На годишњој скупштини учествовала је Стална делегација НС РС при Парламентарној
скупштини ОЕБС-а коју је предводила Сузана Грубјешић, шеф делегације. Главна тема годишњег
заседања била је „Владавина права: борба против транснационалног криминала и корупције“.
Састанак Одбора за питања транспарентности и одговорности Парламентарне скупштине ОЕБС-а
одржан је, у Бечу, 6.септембра 2010.године. На састанку је учествовала Сузана Грубјешић, шеф Сталне
делегације Народне скупштине РС у Парламентарној скупштини ОЕБС-а. Тема састанка је била могући
допринос тзв. Крфском процесу о европској безбедности, уочи предстојећег самита ОЕБС-а у Астани.
Јесењи састанци ПС ОЕБС-а одржани су, у Палерму, од 7. до 11. октобра 2010.године. На
састанцима је учествовала Стална делегација НС РС при Парламентарној скупштини ОЕБС-а. Теме које
су разматране током овог заседања су: сарадња у економској и инфраструктурној сфери Медитеранског
региона, међународни организовани криминал и корупција и трговина људима.
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Осим учешћа делегација НС РС и њених чланова у раду ПС ОЕБС-а и њених одбора, реализоване
су и следеће посете представника и известилаца ПС ОЕБС-а нашој земљи:
Делегација Парламентарне скупштине ОЕБС-а коју је предводио Густаво Паларес, заменик
генералног секретара, посетила је Србију од 1. до 3. јуна 2010. године.

Интерпарламентарна унија (ИПУ)
Интерпарламентарна унија је током 2010. године одржала укупно 2 пленарна заседања и 5
састанака, од чега су чланови сталне делегације НС РС при ИПУ учествовали на 1 пленарном
заседању и 3 састанка ИПУ.
Први регионални састанак Групе за Југоисточну Европу шефова парламентарних делегација при
ИПУ одржан је, у Загребу, 1. марта 2010. године. На састанку је учествовала проф. др Славица ЂукићДејановић, председник Народне скупштине РС и шеф сталне делегације Народне скупштине Републике
Србије при Интерпарламентарној унији (ИПУ). Теме састанка биле су регионална сарадња у оквиру
ИПУ, разматрање дневног реда 122. заседања Скупштине ИПУ, као и разматрање дневног реда 186.
заседања Надзорног одбора ИПУ. Иначе, ова Група за Југоисточну Европу у оквиру геополитичке групе
12+ у ИПУ формирана је на иницијативу наше и хрватске делегације. Циљеви Групе су да координира
наступе земаља региона у активностима ИПУ и да прибави подршку за иницијативе, предлоге и
кандидатуре на функције у овој организацији. Следећи састанак Групе ће бити у Београду 2011. године.
Шести годишњи састанак председница парламената у организацији ИПУ и Парламената
Швајцарске одржан је, у Берну, од 16. до 17. јула 2010. године. На састанку је учествовала Гордана
Чомић, потпредседник Народне скупштине РС. Централна тема састанка била је остваривање 4. и 5.
Миленијумског развојног циља (МРЦ) у вези са здрављем мајке и деце.
Трећа светска конференција председника парламената, у организацији Интерпарламентарне
уније одржана је, у Женеви, од 19. до 21. јула 2010. године. На конференцији је учествовала проф.др
Славица Ђукић-Дејановић, председник Народне скупштине РС. Општа расправа на овом скупу била је
на тему „Парламенти у свету криза: обезбеђивање глобалне демократске одговорности у циљу општег
добра“.
123. заседање Скупштине Интерпарламентарне уније одржано је, у Женеви, од 4. до 6. октобра
2010. године. На заседању је учествовала Стална делегација НС РС при Скупштини
Интерпарламентарне уније коју је предводила Нада Колунџија, члан Сталне делегације. Тема Првог
сталног одбора била је „Спречавање насиља током избора и обезбеђење несметаног преноса власти“.
Тема Другог сталног одбора биле је „Управљање природним ресурсима, пољопривредном производњом
и демографским променама“, а Трећег сталног одбора „Транспарентност и одговорност у финансирању
политичких партија“.
Осим учешћа делегација НС РС и њених чланова у раду ИПУ и њених одбора, реализоване су и
следеће посете представника националних делегација у ИПУ нашој земљи:
Делегација Босне и Херцеговине при ИПУ, на челу са Драгом Калабићем, шефом делегације,
водила је разговор у НС РС са члановима делегације НС РС у ИПУ, на челу са проф. др Славицом
Ђукић-Дејановић, председником Народне скупштине РС, 25. јануара 2010. године.

Парламентарна скупштина Црноморске економске сарадње (ПС ЦЕС)
Парламентарна скупштина Црноморске економске сарадње је током 2010. године одржала
укупно 2 пленарна заседања и 7 састанака одбора, од чега су чланови Сталне делегације НС РС при
ПС ЦЕС учествовали на једном пленарном и организовали једно пленарно заседање, а такође су
учествовали на 2 састанка ПС ЦЕС.
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Иначе, из редова чланова Сталне делегације НС РС при ПС ЦЕС Јоргованка Табаковић, мр Дејан
Мировић и Душан Бајатовић су учествовали у својству представника ПС ЦЕС у активностима које је
организовала ова мултилатерална парламентарна институција.
У оквиру активности у вези са председавањем Парламентарном скупштином Црноморске
економске сарадње (ПС ЦЕС), проф.др Славица Ђукић-Дејановић, председник Народне скупштине РС и
Јоргованка Табаковић, заменик шефа Сталне делегације Народне скупштине Републике Србије при ПС
ЦЕС, посетиле су Међународни секретаријат ПС ЦЕС, у Истамбулу, 15. марта 2010. године.
Заједнички састанак ПС ЦЕС и Организације за црноморску економску сарадњу одржан је, у
Истамбулу, од 29. до 30. марта 2010. године. На састанку је учествовала Јоргованка Табаковић, члан
Сталне делегације Народне скупштине РС при Парламентарној скупштини Црноморске економске
сарадње (ЦЕС). Тема састанка је била унапређење односа и институционализација сарадње између ПС
ЦЕС и Европског парламемента, као и унапређење сарадње ПС ЦЕС и Организације за црноморску
економску сарадњу.
34. седница Одбора за културу, образовање и социјална питања Парламентарне скупштине
Црноморске економске сарадње одржана је, у Москви, од 7. до 8. априла 2010. године. На седници је
учествовао мр Дејан Мировић, члан Сталне делегације ПС ЦЕС Народне скупштине РС у ПС ЦЕС.
Тема састанка је била „Заштита жена од насиља у земљама ПС ЦЕС“.
36. Генерална скупштина ПС ЦЕС одржана је, у Турској, у Трабзону, од 2. до 4. новембра
2010.године. На Генералној скупштини учествовала је делегација Народне скупштине РС при
Парламентарној скупштини Црноморске економске сарадње у саставу Дејан Мировић и Јоргованка
Табаковић. Главна тема заседања била је „Улога парламента у интеркултуралном и
интерцивилизацијском дијалогу као основа за регионалну и међународну сарадњу“.
По основу учешћа чланова наше делегације у својству представника ПС ЦЕС у раду других
мултилатералних форума, реализоване су следеће посете:
Јоргованка Табаковић, члан Сталне делегације НСРС у Парламентарној скупштини Црноморске
економске сарадње, учествовала је на састанку министара за енергију Организације за Црноморску
економску сарадњу, у својству представника Парламентарне скупштине Црноморске економске
сарадње, у Софији, од 27. до 28. јануара 2010. године.
Душан Бајатовић, посланик Народне скупштине РС, учествовао је на конференцији: „Будућност
европске безбедности“ у организацији Парламентарне скупштине Савета Европе и Интерпарламентарне
скупштине Заједнице независних земаља, у својству представника ПС ЦЕС, у Санкт Петербургу, од 7.
до 9. априла 2010. године.
Јоргованка Табаковић, члан Сталне делегације Народне скупштине РС при ПС ЦЕС учествовала
је на Конгресу конфедерације Црног мора и изложби трговине у својству члана Одбора за економију,
трговину , технологију и питања животне средине ПС ЦЕС, у Измиру, од 7. до 10. маја 2010. године.
Мр Дејан Мировић, члан Сталне делегације НС РС у Парламентарној скупштини Црноморске
економске сарадње, учествовао је у својству представника ПС ЦЕС на Трећем невском међународном
еколошком конгресу, у организацији Интерпарламентарне скупштине Заједнице независних држава и
Савета Федерације Федералне скупштине Руске Федерације, у Санкт Петербургу, од 14. до 16.маја 2010.
године.
Осим учешћа делегација НС РС и њених чланова у раду ПС ЦЕС и њених одбора, реализовани су
и следећи састанци тела ПС ЦЕС у нашој земљи:
Пленарна седница 35. Генералне скупштине ПС ЦЕС одржана је у Народној скупштини РС, од 1.
до 3. јуна 2010.године, што је било од изузетног политичког значаја за нашу земљу. Тема Генералне
скупштине ПС ЦЕС била је „Улога парламената у јачању принципа међународног права“, коју је
кандидовала делегација НС РС, као тему у интересу наше стране.
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Парламентарна скупштина Централноевропске иницијативе (ПС ЦЕИ)
Парламентарна скупштина ЦЕИ је током 2010. године одржала укупно 2 пленарна заседања (1 у
пуном саставу – Парламентарна скупштина и једно у ужем саставу – Парламентарни одбор ЦЕИ),
а чланови Сталне делегације НС РС при ЦЕИ учествовали су у раду оба скупа.
Састанак Парламентарног одбора Парламентарне димензије ЦЕИ одржан је, у Цетињу, од 26. до
27. априла 2010. године. На састанку је учествовао Иван Јовановић, шеф Сталне делегације Народне
скупштине РС при Парламентарној скупштини Централноевропске иницијативе. Главна тема састанка
била је улога парламената у борби против корупције и организованог криминала.
Заседање Парламентарне скупштине ЦЕИ одржано је, у Будви, од 26. до 27. новембра 2010.
године. На заседању је учествовала Стална делегација Народне скупштине РС при Парламентарној
димензији Централно-европске иницијативе коју је предводио Иван Јовановић, шеф делегације. Теме
заседања биле су прекогранична сарадња земаља Централноевропске иницијативе, као и парламентарна
сарадња са грађанским друштвом. Том приликом, стална делегација НС РС преузела је председавање
Народне скупштине Републике Србије парламентарном димензијом Централноевропске иницијативе.

Парламентарна скупштина Медитерана (ПСМ)
Током 2010. године ПСМ је одржала 1 пленарно заседање и 7 састанака одбора, од тога су
чланови Сталне делегације НС РС при ПСМ учествовали у раду 3 састанка одбора и организовали
један састанак у Београду.
Састанци радних група Трећег сталног одбора ПС Медитерана одржани су, у Љубљани, од 15. до
16. марта 2010. године. На састанцима је учествовала делегација НС РС при ПС Медитерана, коју је
предводила Маја Лаушевић, шеф сталне делегације. На састанку је разматран извештај „Дијалог међу
културама и религијама на Западном Балкану као платформа за јачање и консолидовање мирних и
добросуседских односа међу његовим народима“, на који је наша делегација уложила низ амандмана,
који су накнадно усвојени.
У оквиру активности Другог Сталног одбора за економску, социјалну и сарадњу у области
животне средине ПС Медитерана основан је Панел за спољну трговину и инвестиције у Медитерану
ПСМ, у Лисабону, од 27. до 28. маја 2010. године. У оснивању Панела учествовала је делегација
Народне скупштине РС у саставу Јоргованка Табаковић и Маја Лаушевић.
Први радни састанак Панела за спољну трговину и инвестиције у Медитерану ПС Медитерана
одржан је, у Напуљу, од 12. до 13. новембра 2010.године. На састанку је учествовала Маја Лаушевић,
шеф сталне делегације НС РС при ПС Медитерана. Теме овог скупа биле су: лансирање Панела за
спољну трговину и инвестиције у Медитерану, утицај економске кризе на медитерански регион,
практичне методе подршке трговини у региону Евромедитерана, регионална сарадња, као и улога
парламентараца у подршци економији Медитерана. Том приликом, наша делегација је преузела место
координатора у Управном одбору Панела за спољну трговину и инвестиције у Медитерану задуженог за
област сарадње привреде и образовања.
Осим учешћа делегација НС РС и њених чланова у раду ПСМ и њених одбора, реализовани су и
следећи састанци тела ПСМ у нашој земљи:
Пети састанак сталних одбора ПС Медитерана одржан је у Народној скупштини РС, од 24. до 27.
јуна 2010.године. Током састанка, представљен је став наше стране и преглед тренутног стања по
питању избеглица и расељених лица у Србији, а одлучено је да питање принудног избеглиштва и
расељавања на Балкану буде предвиђено у плану рада за наредну годину. Осим тога, Нацрт извештаја и
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резолуције (коначна верзија усвојена на заседању ПСМ у Рабату одржаном од 27. до 30. октобра 2010.
године) о дијалогу међу религијама је, на иницијативу наше делегације, за тему имао „Дијалог између
култура и религија на Западном Балкану као платформа за јачање и учвршћивање мирољубивих и
добросуседских односа међу народима у тој области“. Прва верзија нацрта, представљена на
претходном састанку у Љубљани, имала је велики број непрецизности и некоректних ставова у односу
на интересе наше стране, али је то у међувремену исправљено амандманима наше стране.
Интерпарламентарна скупштина православља (ИСП):
Интерпарламентарна скупштина православља је током 2010. године одржала 1 пленарно
заседање, 2 састанка одбора и 2 међународне конференције, од чега су чланови Сталне делегације
НС РС при ИСП учествовали у раду пленарног заседања.
17. генерална скупштина Интерпарламентарне скупштине православља (ИСП) одржана је, у
Јеревану, од 28. јуна до 2.јула 2010.године. На генералној скупштини је учествовао Огњен Михајловић,
члан делегације Народне скупштине РС у Интерпарламентарној скупштини православља. Главна тема
заседања била је допринос парвославља динамици и развоју државности у земљама источнохришћанске
традиције.
Парламентарна скупштина НАТО-а (ПС НАТО-а)
Парламентарна скупштина НАТО-а је током 2010. године одржала 2 пленарна заседања, 20
посета одбора и 5 семинара, од чега су чланови Сталне делегације НС РС при ПС НАТО-а
учествовали у раду 2 пленарна заседања и 3 семинара ПС НАТО-а.
Састанак Поткомитета за трансатланска питања Политичког комитета Парламентарне скупштине
НАТО-а одржан је, у Тирани, од 28. фебруара до 3. марта 2010. године. На састанку је учествовао
Драган Шормаз, члан Сталне делегације Народне скупштине РС у Парламентарној скупштини НАТО-а.
Састанак је организован у циљу упознавања са спољном и безбедносном политиком Албаније, као и у
вези са њеном политиком према региону Западног Балкана, укључујући и Косово и Метохију.
73. Роуз-Рот семинар ПС НАТО-а „Регионални развој у Јужном Кавказу: изазови, могућности и
перспективе“ одржан је, у Јеревану, од 10. до 14. марта 2010. године. На семинару је учествовао
Константин Самофалов, заменик члана Сталне делегације Народне скупштине РС у Парламентарној
скупштини НАТО-а.
Пролећно заседање ПС НАТО-а одржано је, у Риги, од 28. маја до 1. јуна 2010. године. На
заседању је учествовала делегација Народне скупштине РС при Парламентарној скупштини НАТО, коју
је предводио Константин Самофалов, заменик члана сталне делегације. Током заседања, стална
делегација НС РС изнела је конкретне предлоге за измену нацрта извештаја „Западни Балкан, 15 година
после Дејтона: достигнућа и изгледи“, а којима би Извештај уравнотежено приказао регионалну слику у
интересу наше стране. Ови предлози су већим делом прихваћени.
74. Роуз-Рот семинар ПС НАТО-а „Перспективе Северне Европе о безбедносним, економским
изазовима и изазовима животне средине“ одржан је, у Хелсинкију, од 17. до 19. јуна 2010.године. На
семинару је учествовао заменик члана Сталне делегације Народне скупштине РС у Парламентарној
скупштини НАТО-а Константин Самофалов.
75. Роуз-Рот семинар ПС НАТО-а „Југоисточна Европа: стварање новог импулса развоја“,
одржан је, у Скопљу, од 19. до 21. октобра 2010. године. На семинару је учествовала делегација Народне
скупштине РС при Парламентарној скупштини НАТО у саставу Константин Самофалов и Божидар
Делић, заменици чланова сталне делегације. Током сесије посвећене ситуацији на Косову и Метохији
након добијања саветодавног мишљења Међународног суда правде, чланови Сталне делегације НС РС
при ПС НАТО-а су активно заступали наше ставове у вези са овим питањем.
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Јесење годишње заседање ПС НАТО-а одржано је, у Варшави, од 12. до 16. новембра 2010.
године. На заседању је учествовала делегација НСРС при Парламентарној скупштини НАТО-а, коју је
предводио Влајко Сенић, члан Сталне делегације НС РС при ПС НАТО-а. Током заседања, стална
делегација НС РС при ПС НАТО-а је поднела амандмане на текст извештаја Одбора за цивилну
димензију безбедности (Пододбора за демократско управљање) „Западни Балкан, 15 година после
Дејтона: достигнућа и изгледи“, од којих је четири прихваћено, док је текст извештаја преформулисан у
складу са једним амандманом наше делегације.
Осим учешћа делегација НС РС и њених чланова у раду ПС НАТО-а и њених одбора, реализована
је и следећа посета представника ПС НАТО-а у нашој земљи:
Делегација представника Пододбора за демократско управљање Одбора за цивилну димензију
безбедности Парламентарне скупштине НАТО-а, коју је предводио потпредседник Пододбора за
демократско управљање Винћенцо Бјанко, посетила је Србију 22. октобра 2010. године. Ова посета
допринела је додатном пласирању и афирмисању наших спољнополитичких ставова, посебно у вези са
питањима која су разматрана у извештају „Западни Балкан, 15 година после Дејтона: достигнућа и
изгледи“.
Скупштина Западноевропске уније (С ЗЕУ)
Током 2010. године Скупштина Западноевропске уније је одржала 2 пленарна заседања и 18
састанака одбора, од чега су чланови Сталне делегације НС РС при С ЗЕУ учествовали у раду 2
пленарна заседања.
58. заседање Скупштине Западноевропске уније одржано је , у Паризу, од 14. до 18. јуна 2010.
године. На заседању је учествовала Весна Марјановић, шеф сталне делегације НС РС. Том приликом,
амандманима на нацрт препорука С ЗЕУ поводом Извештаја Пјера Фасина “ЕУ и западни Балкан”,
затражила је објективност и неутралност ставова по питању статуса Косова и Метохије, као и поступање
у складу са Резолуцијом 1244. Ови амандмани су и усвојени.
59. заседање Скупштине Западноевропске уније одржано је, у Паризу, од 1. до 2. децембра 2010.
године. На заседању је учествовала Весна Марјановић, шеф Сталне делегације Народне скупштине РС у
Скупштини Западноевропске уније. Посебна пажња током заседања била је посвећена будућем
институционалном уређењу међупарламентарне сарадње земаља чланица ЕУ и канидата за чланство,
којим би се омогућио континуитет парламентарног надзора над активностима Заједничке безбедносне и
одбрамбене политике Уније (ЗБОП), имајући у виду планирано окончање рада С ЗЕУ до краја јуна 2011.
године.
Осим учешћа делегација НС РС и њених чланова у раду С ЗЕУ и њених одбора, реализована је и
следећа посета представника С ЗЕУ нашој земљи:
Пјер Фасини, председник Политичког одбора Скупштине Западноевропске уније, водио је
разговоре у НС РС са проф. др Драгољубом Мићуновићем, председником Одбора за иностране послове
Народне скупштине Републике Србије, 14. априла 2010. године.

Европски парламент (ЕП)
Конститутивни састанак неформалне групе „Пријатељи Србије“ у Европском парламенту одржан
је, у Бриселу, 16. септембра 2010. године. На састанку су учествовали председник Одбора за европске
интеграције Ласло Варга и члан Одбора за европске интеграције Наташа Вучковић.
Реализоване су следеће посете представника Европског парламента нашој земљи:
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Jелко Кацин, известилац Одбора за спољне послове Европског парламента за Србију, посетио је
Народну скупштину РС и водио разговор у НС РС са проф. др Славицом Ђукић-Дејановић,
председником Народне скупштине РС и председницима ПГ, од 16. до 19.марта 2010.године.
4. Интерпарламентарни састанак Народне скупштине РС и Европског парламента, под
заједничким председавањем Ласла Варге, председника Одбора за европске интеграције и Едуарда
Кукана, председавајућег Делегације Европског парламента, одржан је у НС РС, од 4. до 5. октобра 2010.
године.
Jелко Кацин, известилац Одбора за спољне послове Европског парламента за Србију, посетио је
Србију и поред учешћа на 4. Интерпарламентарном састанку НС РС и Европског парламента, водио је
разговоре у НС РС са председником НС РС проф. др Славицом Ђукић-Дејановић, члановима Одбора за
европске интеграције, као и са представницима посланичких група, од 4. до 5. октобра 2010. године.
Зоран Талер, потпредседник Групе пријатељства са Србијом у Европском парламенту, посетио је
Србију од 7. до 9. октобра 2010. године.
Зоран Талер, потпредседник Групе пријатељства са Србијом у Европском парламенту, посетио је
Србију и водио је разговор у Народној скупштини РС са Ласлом Варгом, председником и члановима
Одбора за европске интеграције као и члановима Одбора за иностране послове, 9. октобра 2010. године.
Ласло Текеш, потпредседник ЕП, посетио је Србију 3.новембра 2010.године.
Jелко Кацин, известилац Одбора за спољне послове Европског парламента за Србију, посетио је
Народну скупштину РС 11. новембра 2010. године.
Jелко Кацин, известилац Одбора за спољне послове Европског парламента за Србију, посетио је
Србију од 20. до 21. децембра 2010. године.
Осим тога, чланови Парламентарног Одбора ЕФТА посетили су Србију 28. октобра 2010.
године.
Делегације и посланици Народне скупштине Републике Србије учествовали су на следећим
међународним парламентарним конференцијама, састанцима и форумима (укупно 28 учешћа):
Весна Марјановић, председник Одбора за културу и информисање Народне скупштине РС
присуствовала је свечаној церемонији отварања манифестације „Истамбул-Европска престоница
културе 2010“, у Истамбулу, 16. јануара 2010. године.
Др Јанко Веселиновић, посланик Народне скупштине РС, у својству члана Координационог тима
за односе са Србима у региону-Савета за Србију у региону, присуствовао је прослави Светог Саве, на
позив Самоуправе Срба у Мађарској и Културног и документационог центра Срба у Мађарској, у
Будимпешти, од 26. до 28. јануара 2010. године.
Дејан Раденковић, посланик Народне скупштине РС, присуствовао је Светосавској академији и
другим свечаностима поводом Дана Светог Саве на позив Демократске партије Срба у Македонији, у
Скопљу, од 27. до 28. јануара 2010. године.
Драган Тодоровић, председник Одбора за одбрану и безбедност Народне скупштине РС
учествовао је на оснивачком састанку Координационог радног тела за надзор над радом обавештајнобезбедносних служби Југоисточне Европе, у Сарајеву, од 8. до 9. марта 2010. године.
Јован Дамјановић, посланик Народне скупштине РС, учествовао је на састанку Иницијативног
одбора за сазивање 8. ванредног Конгреса Интерпарламентарне уније Рома, у Темишвару, од 2. до 3.
маја 2010.године.
Слободан Мараш, посланик Народне скупштине РС, учествовао је на Регионалној конференцији
„Парламентарни надзор државног буџета“ (у оквиру Иницијативе за јачање законодавних институција
на Западном Балкану Националног института за међународне послове, усмерене на регионалну
парламентарну сарадњу и размену искустава са парламентима земаља чланица ЕУ), у Бечићима, од 4.
до 6. маја 2010. године.
Др Гордана Пауновић-Милосављевић, председник Одбора за равноправност полова Народне
скупштине РС, учествовала је на Регионалној конференцији „Женско предузетништво и стратегија
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запошљавања жена“, у организацији Регионалног центра за једнакост полова из Загреба, у Дубровнику,
од 17. до 19. маја 2010. године.
Делегација Народне скупштине РС у саставу Гордана Чомић и Донка Бановић, учествовала је на
8. Конференцији председника парламената земаља учесница Процеса сарадње у југоисточној Европи, у
Анталији, од 6. до 8. јуна 2010.године. Током заседања усвојена је финална декларација којом се
афирмишу интереси наше стране у региону и позива на успостављање парламентарне скупштине
југоисточне Европе.
Делегација Народне скупштине РС коју је предводила проф. др Славица Ђукић-Дејановић,
председник Народне скупштине РС, учествовала је на Конференцији председника парламената земаља
чланица СЕ, у Лимасолу, Кипар, 12. јуна 2010. године.
Делегација Одбора за равноправност полова Народне скупштине коју је предводила Гордана
Пауновић-Милосављевић, председник Одбора и Донка Бановић, члан Одбора за смањење сиромаштва,
учествовали су на Десетом састанку Цетињског парламентарног форума и Трећем регионалном ОЕБС
састанку жена парламентараца, у Будви и Цетињу, од 20. до 22. јуна 2010. године.
Др Јанко Веселиновић, посланик Народне скупштине РС, у својству члана Координационог тима
Савета за односе са Србима у региону Републике Србије, као представник НС РС посетио је Републику
Српску и учествовао на комеморацији жртвама усташког логора Јадрово, у Госпићу, од 25. до 26. јуна
2010. године.
Јадранко Вуковић и Бајрам Омерагић, чланови Одбора за одбрану и безбедност Народне
скупштине РС, учествовали су на Конференцији „Парламентарни надзор сектора безбедности-позитивна
искуства и примери парламентарних одбора за безбедност у Југоисточној Европи“, у Сарајеву, од 27. до
29. јуна 2010. године.
Марко Ђуришић и Едип Шерифов, чланови Одбора за одбрану и безбедност Народне скупштине
РС, учествовали су на „Другој регионалној конференцији парламентарних тела за надзор служби
безбедности и обавештајних служби из Југоисточне Европе“, у Загребу, од 7. до 9. јула 2010. године.
Божидар Делић, потпредседник Народне скупштине РС, учествовао је на Двадесетом економском
форуму у организацији Института за међународне студије, у Круници Здрој, Пољска, од 8. до 11.
септембра 2010. године.
Група посланика Народне скупштине РС учествовала је на другим Међупарламентарним играма
европских парламентараца и округлом столу на тему:“Проблеми у спорту и анти-допинг контрола“, у
Москви, од 16. до 20. септембра 2010.године.
Делегација Народне скупштине РС у саставу Никола Новаковић, потпредседник Народне
скупштине РС и члан Радне групе за права детета НС РС и Милица Војић-Марковић, члан Радне групе
за права детета, учествовала је на консултативном састанку на тему „Улога парламената у унапређењу и
надзору поштовања права детета“, у Скопљу, од 20. до 21. септембра 2010.године
Др Паја Момчилов, председник Одбора за здравље и породицу Народне скупштине РС,
учествовао је на 13. Европском здравственом форуму,у Гаштајну, од 6. до 9. октобра 2010.године.
Делегација Народне скупштине РС у саставу Божидар Делић, Драган Тодоровић и Душан
Бајатовић, присуствовали су пленарној седници Парламентарне скупштине Организације Уговора о
колективној безбедности (ОУКБ), у Санкт Петербургу, 27.октобра 2010.године.
Мехо Омеровић, члан Одбора за одбрану и безбедност Народне скупштине РС, учествовао је на
састанку Парламентарног форума о лаком и малокалибарском наоружању за земље Западног Балкана на
тему „Регионални извештај о извозној/увозној контроли наоружања – активности институција БиХ“, у
организацији Центра за контролу лаког и малокалибарског наоружања у Југоисточној и Источној
Европи, уз подршку УН Програма за развој (УНДП), у Сарајеву, од 28. до 31. октобра 2010.године.
Никола Новаковић, потпредседник Народне скупштине РС, учествовао је на Шестој генералној
скупштини Светског парламентарног савеза скаута, у Јужној Кореји, у Сеулу, од 30. октобра до 4.
новембра 2010. године.
Синиша Стаменковић, посланик Народне скупштине РС, учествовао је на 22. Међународном
симпозијуму владајуће партије, Уставног демократског поретка, у Тунису, од 1. до 4. новембра
2010.године.
Делегација НС РС, у саставу Донка Бановић, Зоран Касаловић и Вук Динчић учествовала је на
регионалном семинару о парламентарним механизмима надзора, у организацији и под
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покровитељством Националног демократског института за међународне односе, у оквиру „Иницијативе
за јачање законодавног процеса западног Балкана“, Братислави, од 3. до 6. новембра 2010. године.
Јадранка Јовишић, члан Одбора за равноправност полова Народне скупштине РС, учествовала је
на Међународном састанку жена, у Истанбулу, од 5. до 6. новембра 2010.године.
Јован Дамјановић, посланик НС РС, посетио је Ромски културни центар ради пријема „Награде за
каријеру“, коју додељује Међународно удружење Рома, Ромски културни центар, у Ланциану, од 5. до 8.
новембра 2010.године.
Душан Бајатовић, заменик председника Одбора за одбрану и безбедност НС РС, учествовао је на
11. састанку Цетињског парламентарног форума на тему „Улога парламената у систему контроле извоза
и увоза наоружања“, у Будви, од 7. до 8. новембра 2010. године.
Делегација Народне скупштине РС у саставу Ненад Прокић, Јелена Триван и Жарко Пивац,
учествовала је на Конференцији о борби против антисемитизма, у организацији Међупарламентарне
коалиције за борбу против антисемитизма ИЦЦА и Владе Канаде, у Отави, од 6. до 10. новембра 2010.
године.
Јован Дамјановић и Витомир Михајловић, посланици Народне скупштине РС, на позив
националног координатора за Декаду и Стратегију о Ромима у Македонији, учествовали су на састанку
на тему „Шта рећи Европи приликом дефинисања Европске политике о Ромима“ и „Како искористити
председавање Републике Македоније Декадом инклузије Рома 2005-2015, у Скопљу, од 26. до 28.
новембра 2010. године.
Душан Бајатовић, заменик председника Одбора за одбрану и безбедност Народне скупштине РС,
представљао је Народну скупштину РС на међународној Конференцији „Свет без нацизма - глобални
задатак читавог човечанства“, у Москви, од 16. до 18. децембра 2010. године.
У нашој земљи одржане су и следеће међународне парламентарне конференције:
Конференција скупштинских одбора надлежних за питања смањења сиромаштва у земљама
Западног Балкана и Турске, одржана је у НС РС, од 12. до 13. октобра 2010.године.
Билатерална парламентарна сарадња
У оквиру овог облика сарадње, током 2010. године реализовано је укупно 32 парламентарне
посете нашој земљи и парламентарна контакта (појединачни разговори са страним парламентарним
делегацијама или парламентарцима) у НС РС. С друге стране, реализовано је 25 билатералних посета
посланика НС РС другим земљама.
Посете страних парламентарних делегација Србији
Нашу земљу су у овом периоду посетиле следеће парламентарне делегације на највишем нивоупредседника Парламента (7):
Бела Катона, председник Народне скупштине Републике Мађарске, посетио је Србију од 17. до
18. фебруара 2010. године и водио разговор у НС РС са проф. др Славицом Ђукић-Дејановић,
председником Народне скупштине РС, 17. фебруара 2010. године.
Делегација Конгреса Шпаније коју је предводио Хозе Боно Мартинез, председник Конгреса,
посетила је Србију од 25. до 28. фебруара 2010. године.
Делегација Посланичког дома Парламента Италије коју је предводио Ђанфранко Фини,
председник Посланичког дома Парламента Италије, посетила је Србију 10. маја 2010.године.
Сулејман Тихић, председавајући Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине,
посетио је Србију и водио разговор у НС РС са проф. др Славицом Ђукић-Дејановић, председником
Народне скупштине Републике Србије, 15. јуна 2010. године.
Делегација Сталног комитета Свекинеског народног конгреса коју је предводио Ву Бангуо,
председник Сталног комитета Свекинеског народног конгреса, посетила је Србију од 13. до 15. јула
2010.године.
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Делегација Доњег дома Парламента Канаде коју је предводио Питер Миликен, председник Доњег
дома Парламента Канаде, посетила је Србију и водила разговор у НС РС са проф. др Славицом ЂукићДејановић, председником Народне скупштине РС, 16. јула 2010.године.
Тор Педерсен, председник Парламента Краљевине Данске, посетио је Србију, од 1. до 2.
новембра 2010. године.
У посети нашој земљи биле су и друге парламентарне делегације (10):
Делегација Великог Комитета Парламента Финске коју је предводио Ерки Туоми, председник
Великог комитета, посетила је Србију од 24. до 25. јануара 2010.године.
Делегација Државне Думе Руске Федерације на челу са Александром Михајловичем Бабаковим,
замеником председника Државне Думе Федералне скупштине Руске Федерације, посетила је Србију и
водила разговор у НС РС са проф. др Славицом Ђукић-Дејановић, председником Народне скупштине
РС, 14. фебруара 2010. године.
Делегација Одбора за иностране послове Посланичког дома Републике Италије коју је предводио
Стефано Стефани, председник Одбора, посетила је Србију 2. марта 2010. године.
Делегација групе пријатељства „Француска–Западни Балкан“ Сената Републике Француске коју
је предводио Жан Пјер Мишел, сенатор области От Саон, посетила је Србију од 12. до 13. априла 2010.
године.
Делегација Комисије за остваривање равноправности полова Парламентарне скупштине Босне и
Херцеговине коју је предводио Винко Зорић, председник Комисије, посетила је Србију 29. априла 2010.
године.
Делегација Парламента Турске, на челу са Невзатом Пакдилом, потпредседником Парламента,
посетила је Србију и водила разговор у НС РС са проф. др Славицом Ђукић-Дејановић, председником
Народне скупштине Републике Србије, 2. јуна 2010. године.
Делегација Сабора Хрватске коју је предводио Невен Мимица, потпредседник Сабора Хрватске и
председник Одбора за европске интеграције, посетила је Србију 14. јуна 2010. године.
Делегација Одбора за иностране послове Парламента Републике Мађарске коју је предводио
Михаљ Бала, председник Одбора, посетила је Србију 16. и 17. септембра 2010.године.
Делегација Посланичке групе пријатељства са Србијом у Хрватском сабору коју је предводио
Невен Мимица, председник Групе, посетила је Србију 7. и 8. децембра 2010. године.
Делегација Одбора за спољне послове и одбрану Сената Републике Француске коју је предводио
Рене Бомон, посетила је Србију од 16. до 18. децембра 2010. године.
Осим тога, на радном нивоу реализовано је и 15 парламентарних контаката, односно
појединачних разговора са страним парламентарним делегацијама или парламентарцима (који
бораве у нашој земљи на своју иницијативу, у свом аранжману и без ангажовања НС РС у припремама
посете, али се на њихов захтев, остварује сусрет, односно разговор са одговарајућим саговорницима у
НС РС).
Ерл Померој, конгресмен Сједињених Америчких Држава, водио је разговор у НС РС са проф. др
Славицом Ђукић-Дејановић, председником Народне скупштине РС, 19.фебруара 2010.године.
Делегација Парламента кинеске провинције Гансу коју је предводио Лу Хао, председник
Парламента провинције Гансу, посетила је Народну скупштину РС и водила разговор у НС РС са проф.
др Славицом Ђукић-Дејановић, председником Народне скупштине РС, 9. априла 2010.године.
Мануел Сарацин, посланик немачког Бундестага, водио је разговор у НС СРС са Ласлом Варгом,
председником Одбора за европске интеграције, 14. априла 2010. године.
Георгиј Чобанов, председник Парламентарне групе пријатељства са Србијом Парламента
Румуније, водио је разговор у Амбасади Румуније у Београду са члановима Посланичке групе
пријатељства са Румунијом Народне скупштине Републике Србије, 15. априла 2010. године.
Марилуиз Бек, посланица Немачког Бундестага, водила је разговор у Народној скупштини РС са
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Јеленом Триван и Константином Самофаловим, посланицима Народне скупштине РС, 30. априла 2010.
године.
Делегација фракције Савез 90/Зелени у Скупштини покрајине Хесен (Немачка), водила је
разговор у НС РС са члановима Одбора за европске интеграције НС РС Горданом Чомић и Јеленом
Триван, 25. маја 2010. године.
Петер Штрауб, председник Парламента немачке покрајине Баден Виртемберг, водио је разговор
у НС РС са проф. др Славицом Ђукић-Дејановић, председником Народне скупштине РС, 24. јуна 2010.
године.
Делегација Парламента Јерменије при ПС ЦЕС водила је разговор у НС РС са проф. др Славицом
Ђукић-Дејановић, председником Народне скупштине РС, 25.јуна 2010. године.
Делегација неформалне Зелене посланичке групе Парламента Албаније коју је предводила Џемин
Ђана, председник Одбора за производњу, трговину и животну средину, водила је разговоре у НС РС са
Дејаном Николићем, координатором неформалне Зелене посланичке групе НС РС и члановима Одбора
за заштиту животне средине НС РС, 5. јула 2010.године.
Рајнер Штинер, посланик немачког Бундестага, водио је разговор у НС РС са проф. др
Драгољубом Мићуновићем, председником Одбора за иностране послове и Бошком Ристићем,
председником ПГП са Немачком, 27. јула 2010. године.
Делегација Конгреса САД, водила је разговор у Народној скупштини РС са члановима
Посланичке групе пријатељства са Сједињеним Америчким Државама НС РС, 31. августа 2010. године.
Делегација Одбора за културу немачког Бундестага коју је предводила проф.Моника Гритерс,
водила је разговор у НС РС са проф. др Славицом Ђукић-Дејановић, председником Народне скупштине
РС и члановима Одбора за културу и информисање НС РС, 23. септембра 2010.године.
Александар Бабаков, потпредседник Руске Думе, водио је разговор у НС РС са проф. др
Славицом Ђукић-Дејановић, председником Народне скупштине РС, 4.октобра 2010.године.
Делегација Парламента немачке савезне покрајине Баварске на челу са Линусом Форстером,
водила је разговор у Народној скупштини РС са председником ГП са Немачком Бошком Ристићем и
члановима групе пријатељства, 8. октобра 2010. године.
Делегација посланика немачког Бундестага коју је предводила Кристaл Хапах-Касан, водила је
разговор у Народној скупштини РС са проф. др Славицом Ђукић-Дејановић, председником Народне
скупштине РС и Бошком Ристићем, председником ГП са Немачком, 20. октобра 2010.године.

Посете делегација или посланика НС РС другим земљама
У извештајном периоду било је 25 билатералних посета делегација или посланика НС РС другим
земљама, од тога 10 посета председнице НС РС, a 3 посете председника или делегација Одбора за
иностране послове. Реализоване су следеће посете:
Делегација Народне скупштине РС коју је предводила проф.др Славица Ђукић-Дејановић,
председник НС РС, посетила је Републику Словачку, у Братислави, од 8. до 9. фебруара 2010. године.
Делегација Одбора за иностране послове коју је предводио проф.др Драгољуб Мићуновић,
председник Одбора, посетила је Републику Чешку, од 21. до 24. фебруара 2010. године.
Делегација групе пријатељства са Хрватском НС РС коју је предводио Јанко Веселиновић,
председник Групе пријатељства, посетила је Републику Хрватску, од 22. до 23. фебруара 2010. године.
Др Јанко Веселиновић, посланик Народне скупштине РС и председник Посланичке групе
пријатељства са Хрватском НС РС и Вељко Одаловић, генерални секретар Народне скупштине,
посетили су Републику Хрватску, 1.априла 2010. године.
Проф.др Драгољуб Мићуновић, председник Одбора за иностране послове НС РС, посетио је
Републику Словенију, од 6. до 7. априла 2010. године.
Бајрам Шеховић и Мунир Потурак, посланици Народне скупштине РС, учествовали су на
Донаторској конференцији у организацији истамбулске општине Пендик и исељеника са простора
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Новог Пазара, Сјенице и Тутина (с циљем успостављања привредне сарадње и обезбеђења донторских
средстава за финансирање развоја неразвијених санџачких општина, као и сусрета са народним
посланицима и званичницима Турске), у Истамбулу, од 16. до 18. априла 2010. године.
Делегација Народне скупштине РС, коју је предводила проф.др Славица Ђукић-Дејановић,
председник Народне скупштине, посетила је Републику Бугарску, 19. априла 2010. године.
Делегација Одбора за односе са Србима изван Србије Народне скупштине РС у саставу др Јанко
Веселиновић, Радован Радовановић и Момчило Дувњак, посетила је представнике органа власти
Републике Српске, Сарајево и општине у Федерацији БиХ у којима Срби формирају локалну власт, као
и надлежне архијереје Српске православне цркве, од 19. до 21. маја 2010. године.
Делегација Одбора за односе са Србима изван Србије Народне скупштине РС у саставу Милорад
Буха, Синиша Стаменковић и Горан Стефановић, састали су се са члановима Комисије за
парламентарну сарадњу са Србијом Скупштине Републике Македоније, са представницима српских
удружења и партија и посетили су Културно-информациони центар Срба у Македонији, у Скопљу, од
27. до 28. маја 2010. године.
Мехо Омеровић, председник Одбора за рад, борачка и социјална питања НС РС, у саставу
делегације РС коју је предводио Расим Љајић, министар рада и социјалне политике, посетили су Беч на
позив савезног министра за рад и социјална питања Аустрије, од 30. маја до 2. јуна 2010. године.
Делегација Посланичке групе пријатељства са Француском Народне скупштине РС коју је
предводила Наташа Вучковић, председник ПГП са Француском, посетила је Француску од 1. до 5. јуна
2010. године.
Др Јанко Веселиновић, посланик Народне скупштине РС, у својству члана Координационог тима
Савета за односе са Србима у региону Републике Србије, као представник НС РС посетио је Републику
Српску, 16. јуна 2010. године.
Делегација Народне скупштине РС у саставу др Јанко Веселиновић, Јелена Триван и Петар
Кунтић, учествовала је на четвртој седници Међувладиног мешовитог одбора између Републике Србије
и Републике Хрватске, у Загребу, од 17. до 18. јуна 2010. године.
Делегација Народне скупштине РС коју је предводила проф. др Славица Ђукић-Дејановић,
председник Народне скупштине РС, посетила је Шпанију на позив Хозе Бона Мартинеза, председника
Дома посланика Шпаније, од 22. до 23. јуна 2010. године.
Проф. др Славица Ђукић-Дејановић, председник Народне скупштине РС посетила је Украјину, 5.
јула 2010.
Проф. др Славица Ђукић-Дејановић, председник Народне скупштине РС, боравила је у званичној
посети Македонији, од 8. до 9. јула 2010. године. Поред размене ставова о низу питања, постигнут је и
конкретан договор у погледу заштите културно-историјских споменика, али и укупног статуса српске
мањине у Македонији.
Проф. др Славица Ђукић-Дејановић, председник Народне скупштине РС и Никола Новаковић,
потпредседник НС РС и председник Групе пријатељства НС РС са Словенијом, посетили су Словенију,
8. септембра 2010. године.
Проф.др Славица Ђукић-Дејановић, председник Народне скупштине РС посетила је Црну Гору,
од 13. до 14. септембра 2010. године.
Делегација Народне скупштине РС коју је предводила проф.др Славица Ђукић-Дејановић,
председник Народне скупштине РС, боравила је у званичној посети Аустрији 14. септембра 2010.
године.
Александар Чотрић, заменик председника Одбора за односе са Србима изван Србије, учествовао
је на манифестацији „Дијалог и сарадња су основ за интеграцију“ посвећеном јачању политичке
кооперације кроз изградњу политичких мостова са политичким представницима из Србије и Аустрије и
Срба који живе у Бечу и Аустрији, у организацији др Матиас Тахирфа, шефа посланичког клуба ОВП-а
у покрајинској и градској скупштини Беча, у Бечу, од 30.септембра до 3. октобра 2010. године.
Делегација Народне скупштине РС коју је предводила Нада Колунџија, посетила је Парламент
Мађарске, од 11. до 12. октобра 2010.године.
Делегација Народне скупштине РС коју је предводила проф др Славица Ђукић-Дејановић,
председник Народне скупштине РС, боравила је у званичној посети Великој Социјалистичкој Народној
Либијској Арапској Џамахирији од 23. до 25. октобра 2010. године.
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Александар Чотрић, заменик председника Одбора за односе са Србима изван Србије НС РС,
учествовао је на манифестацији посвећеној великом српском сликару Петру Добровићу – „Дан српске
културе у Печују“ на позив Самоуправе Срба у Печују и Печујско-барањског српског удружења, у
Печују, 27. новембра 2010. године.
Делегација Народне скупштине РС у саставу проф. др Драгољуб Мићуновић, Јанко Веселиновић,
Петар Кунтић и Вељко Одаловић, генерални секретар Народне скупштине РС, посетила је Републику
Хрватску, од 23. до 25. новембра 2010. године.
Делегација Народне скупштине РС коју је предводила проф. др Славица Ђукић-Дејановић,
боравила је у званичној посети Републици Турској, од 20. до 21. децембра 2010. године. Посета је имала
велики значај као први званични боравак председника Скупштине Србије у Турској и битно је
допринела унапређењу билатералних односа.

II
ОСТАЛИ МЕЂУНАРОДНИ КОНТАКТИ И РАЗГОВОРИ
Током 2010. године у Народној скупштини РС реализовано је и 27 међународних контаката и
разговора са страним државним личностима, представницима међународних организација и других
међународних форума који су били у посети нашој земљи (од тога председник НС РС проф. др
Славица Ђукић - Дејановић имала је 18 разговора, председник Одбора за иностране послове проф. др
Драгољуб Мићуновић имао је 4 разговора, а председник Одбора за европске интеграције Ласло Варга
имао је 5 разговора)
Ахмед Абдул Гејт, министар спољних послова Арапске Републике Египат, водио је разговор у
НС РС са проф. др Славицом Ђукић-Дејановић, председником Народне скупштине РС, 14. фебруара
2010. године.
Михаел Ерке, директор Фридрих Еберт Фондације, водио је разговор у НС РС са председником
Одбора за европске интеграције Ласлом Варга, 22. фебруара 2010. године.
Ивана Хлавсова, директор Одељења за Јужну и Југоисточну Европу Министарства спољних
послова Чешке Републике, водила је разговор у НС РС са Ласлом Варгом, председником Одбора за
европске интеграције Народне скупштине РС, 2. марта 2010. године.
Роберто Бенџамин, регионални директор Националног демократског института (НДИ) за
Централну и Источну Европу, водио је разговор у НС РС са проф. др Славицом Ђукић-Дејановић,
председником Народне скупштине РС, 11. марта 2010. године.
Делегација Комитета за западни Балкан Савета Европске уније (COWEB) посетила је Србију и
водила разговор у НС РС са проф. др Славицом Ђукић-Дејановић, председником Народне скупштине
Републике Србије, делегацијом Одбора за иностране послове, Одбора за европске интеграције и Одбора
за правосуђе и управу НС РС, од 23. до 26. марта 2010. године.
Торбјорн Јаглaнд, генерални секретар Савета Европе, посетио је Србију и водио разговор у НС
РС са проф. др Славицом Ђукић-Дејановић, председником Народне скупштине Републике Србије и
проф. др Драгољубом Мићуновићем, шефом сталне делегације у Парламентарној скупштини Савета
Европе, 14. априла 2010. године.
Боро Вучинић, министар одбране Црне Горе, посетио је Србију и водио разговор у НС РС са
проф. др Славицом Ђукић-Дејановић, председником Народне скупштине Републике Србије, 14. априла
2010. године.
Ерик Руденсхилд, представник УСАИД-а водио је разговоре у НС РС са проф. др Славицом
Ђукић-Дејановић, председником Народне скупштине РС, као и са Ненадом Константиновићем,
председником Административног одбора НС и Биљаном Љиљак, замеником председника Одбора за
финансије НС, 10. и 11. маја 2010. године.
Делегација Либијске арапске Џамахирије коју је предводио Ахмед Мухамед Ибрахим, генерални
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секретар Светског центра за изучавање и проучавање Зелене књиге, водила је разговор у НС РС са проф.
др Славицом Ђукић-Дејановић, председником Народне скупштине РС, 17. маја 2010. године.
Моктар Уан, министар иностраних послова Републике Мали, водио је разговор у НС РС са проф.
др Славицом Ђукић-Дејановић, председником Народне скупштине РС, 21. маја 2010.године.
Јоже Тратник, председник Уставног суда Словеније, водио је разговор у НС РС са проф. др
Славицом Ђукић-Дејановић, председником Народне скупштине РС, 25.маја 2010. године.
Чланови СДП Немачке Јоханес Јунг и Михаел Ерке и представници Фондације Фридрих Еберт,
у Београду, водили су разговор у НС РС са проф. др Драгољубом Мићуновићем, председником Одбора
за иностране послове РС, 25. маја 2010. године.
Делегација холандског Министарства спољних послова у саставу Каспер Валдкам и Мориц
Верхеијден, водила је разговор у НС РС проф. др Драгољубом Мићуновићем, председником Одбора за
иностране послове и Јеленом Триван, председником Посланичке групе пријатељства са Холандијом, 7.
јуна 2010. године.
Жан-Доминик Жилијан, председник Фондације Роберт Шуман, водио је разговор у Народној
скупштини РС са Ласлом Варгом, председником Одбора за европске интеграције, 24. јуна 2010.године.
Тони Борг, министар спољних послова Малте, водио је разговор у НС РС са проф. др Славицом
Ђукић-Дејановић, председником Народне скупштине РС, 2. јула 2010. године.
Учесници Регионалне конференције „Регионално тржиште капитала-нове могућности и
перспективе“, водили су разговор у НС РС са проф. др Славицом Ђукић-Дејановић, председником
Народне скупштине РС, 6. јула 2010. године.
Валдис Затлерс, председник Летоније, водио је разговор у НС РС са проф. др Славицом ЂукићДејановић, председником Народне скупштине РС, 13. јула 2010. године.
Делегација Бироа Националне гарде Сједињених Америчких Држава коју је предводио генерал
Крејг Мекинли, шеф Бироа и делегација Националне гарде Охаја коју је предводио Грегори Вејт,
командант Националне гарде Охаја, водила је разговор у Народној скупштини РС са члановима Одбора
за одбрану и безбедност Народне скупштине РС, 10. септембра 2010. године.
Гинтер Ферхојген, бивши комесар за проширење Европске уније, водио је разгорор са члановима
Одбора за европске интеграције на тражење фондације Фридрих Еберт Фондације, у Београду, 14.
септембра 2010. године.
Делегација Уставног суда Мађарске водила је разговор у Народној скупштини РС са проф. др
Славицом Ђукић-Дејановић, председником Народне скупштине РС, 23. септембра 2010. године.
Роберт Бенџамин, регионални директор Националног демократског института (НДИ) за
Централну и Источну Европу, Томас Кели, директор НДИ за Србију и Кен Волак, експерт НДИ, водили
су разговоре у Народној скупштини РС са проф. др Славицом Ђукић-Дејановић, председником НС РС и
са генералним секретаром Народне скупштине РС, 4. октобра 2010. године.
Георги Иванов, председник Републике Македоније, водио је разговор у Народној скупштини РС
са проф. др Славицом Ђукић-Дејановић, председником Народне скупштине РС, 20. октобра 2010.
године.
Зоран Јанковић, градоначелник Љубљане, водио је разговор у Народној скупштини РС са проф.
др Славицом Ђукић-Дејановић, председником Народне скупштине РС, 21. октобра 2010. године.
Делегација Министарства супервизије Народне Републике Кине, коју је предводио Цанг
Хуиксин, водила је разговор у Народној скупштини РС са проф. др Славицом Ђукић-Дејановић,
председником Народне скупштине РС, 29. октобра 2010. године.
Борут Пахор, председник Владе Републике Словеније, водио је разговор у Народној скупштини
РС са проф. др Славицом Ђукић-Дејановић, председником Народне скупштине РС, 2. новембра 2010.
године.
Киталин Кастанеда, саветница Високог комесара УН за људска права и Марија Рауш, саветница
за људска права у Канцеларији УН у Србији, водиле су разговор у Народној скупштини РС са
члановима Одбора за европске интеграције Горданом Чомић, Наташом Вучковић, Момиром
Марковићем и Донком Бановић, 14. децембра 2010. године.
Делегација која ради на пројекту ЕУ „Техничка помоћ у припреми стратегије апроксимације у
области заштите животне средине“, водила је разговор у НСРС са Светланом Стојановић-Миловановић,
замеником председника Одбора за заштиту животне средине, 23. децембра 2010. године.
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Реализовано је укупно 63 разговора са представницима дипломатског кора у Београду и то:
председница НС РС проф. др Славица Ђукић – Дејановић је имала 33 разговора са представницима
дипломатског кора у Београду, председник Одбора за иностране послове проф. др Драгољуб
Мићуновић имао је 10 разговора, а председник Одбора за европске интеграције Ласло Варга имао је
5 разговора.

III
АКТИВНОСТИ ОДБОРА ЗА ИНОСТРАНЕ ПОСЛОВЕ
Одбор за иностране послове НС РС је током 2010. године одржао 3 седнице са укупно 15 тачака,
односно 229 подтачака дневног реда, као и 1 састанак чланова Одбора (који је сазван као седница
Одбора, али је, услед недостатка кворума, одржан као састанак), са једном тачком дневног реда.
Основне теме разматране у раду Одбора биле су међународна сарадња НС РС, посебно на
парламентарном нивоу, оснивање, обављање процедуре конституисања и допуне састава посланичких
група пријатељства и обављање разговора са новоименованим амбасадорима Републике Србије пре
одласка на дипломатску дужност.
Одбор је избором председника окончао процедуру конституисања посланичких група
пријатељства (покренуту претходне године) за следеће земље: Шпанија, Словачка, Португалија и
Аустралија.
Одбор је у 2010. години донео одлуку о формирању и одредио састав посланичких група
пријатељства са Азербејџаном, Тунисом и Сиријом, и одредивши председнике посланичких група
пријатељства са Азербејџаном и Тунисом, окончао процедуру конституисања ове две групе.
Одбор је одредио и допуне 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 и неформални разговор са једним
новоименованим амбасадором пре одласка на дипломатску дужност, а сам председник Одбора обавио је
неформалне разговоре са четири новоименована амбасадора и једним припадником дипломатског
особља пре одласка на дипломатску дужност.
Одбор је размотрио и усвојио 69 извештаја о реализованим међународним парламентарним
посетама и о учешћима представника НС РС 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 и Извештај о међународној сарадњи НС РС у 2009. години. Одбор је разматрао и све
иницијативе за парламентарне посете које су упућиване Народној скупштини, и, у оквиру своје
надлежности, доносио одговарајуће одлуке.
Размена парламентарних посета Одбора за иностране послове
Посете председника Одбора или чланова Одбора за иностране послове самих или у саставу
делегација НС РС другим парламентима или учешћа на међународним скуповима (укупно 37)
Стална делегација Народне скупштине Републике Србије у Парламентарној скупштини Савета
Европе коју је предводио проф. др Драгољуб Мићуновић, шеф делегације, учествовала је на јануарском
заседању ПС СЕ, у Стразбуру, од 25. до 29. јануара 2010.године.
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Делегација Народне скупштине РС коју су чинили чланови Законодавног одбора и Одбора за
европске интеграције боравила је у студијској посети Парламенту Мађарске, у Будимпешти, од 14. до
16. фебруара 2010. године.
Стална делегација НС РС при Парламентарној скупштини ОЕБС-а коју је предводила Сузана
Грубјешић, шеф делегације, учествовала је на Зимском заседању Парламентарне скупштине ОЕБС-а, у
Бечу, од 18. до 19. фебруара 2010. године.
Делегација Одбора за иностране послове коју је предводио проф. др Драгољуб Мићуновић,
председник Одбора, учинила је узвратну посету Републици Чешкој, Праг, од 21. до 24. фебруара 2010.
године.
Милош Алигрудић и Милош Јевтић, члан и заменик члана Сталне делегације Народне скупштине
РС у ПССЕ, учествовали су на састанку Мониторинг комитета ПС СЕ и Политичког комитета ПС СЕ, у
Паризу, од 16. до 19. марта 2010. године.
Проф. др Драгољуб Мићуновић, председник Одбора за иностране послове НС РС, посетио је
Републику Словенију, Љубљана, од 6. до 7. априла 2010. године.
Делегација Народне скупштине РС у саставу: председници Одбора за иностране послове и
европске интеграције проф. др Драгољуб Мићуновић и Ласло Варга, Гордана Чомић, потпредседник НС
РС и члан оба одбора, Иван Андрић, члан Одбора за европске интеграције и Никола Лазић, члан Одбора
за иностране послове посетили су Парламент Шпаније, од 11. до 13. маја 2010. године.
Проф. др Драгољуб Мићуновић, шеф Сталне делегације Народне скупштине РС у ПС СЕ,
учествовао је на састанку Сталног комитета ПС СЕ, у Скопљу, 20. и 21. маја 2010.године.
Делегација Народне скупштине РС при Парламентарној скупштини НАТО у саставу Константин
Самофалов, Влајко Сенић, Драган Шормаз и Јадранко Вуковић, учествовала је на пролећном заседању
ПС НАТО, у Риги, од 29. маја до 1. јуна 2010. године.
Стална делегација Народне скупштине РС у Парламентарној скупштини Савета Европе у саставу
Бранко Ружић и Милош Јевтић, учествовала је на састанку Политичког комитета ПС СЕ, у Паризу, од
31.маја до 2. јуна 2010 године.
Делегација Посланичке групе пријатељства са Француском Народне скупштине РС коју је
предводила Наташа Вучковић, председник ПГП са Француском, посетила је Парламент Француске, у
Паризу, од 1. до 5. јуна 2010. године.
Делегација Народне скупштине РС у саставу Гордана Чомић и Донка Бановић, учествовала је на
8. Конференцији председника парламената чланица Процеса сарадње у Југоисточној Европи, у
Анталији, од 6. до 8. јуна 2010.године.
Делегација Народне скупштине РС коју је предводила проф. др Славица Ђукић-Дејановић,
председник Народне скупштине РС у саставу: проф. др Драгољуб Мићуновић, Небојша Ранђеловић и
Вељко Одаловић, генерални секретар НС РС, учествовала је на Конференцији председника парламената
земаља чланица СЕ, у Лимасолу, 12. јуна 2010. године.
Стална делегација Народне скупштине Републике Србије у Парламентарној скупштини СЕ коју
је предводио проф.др. Драгољуб Мићуновић, шеф делегације, учествовала је на јунском заседању ПС
СЕ, у Стразбуру, од 21. до 25. јуна 2010. године.
Делегација Народне скупштине РС коју је предводила проф. др Славица Ђукић-Дејановић,
председник Народне скупштине РС, у чијем су саставу били народни посланици Јудита Поповић и
Никола Лазић, посетила је Шпанију, Мадрид, од 22. до 23. јуна 2010. године.
Огњен Михајловић, члан делегације Народне скупштине РС у Интерпарламентарној скупштини
православља, учествовао је на 17. генералној скупштини Интерпарламентарне скупштине православља
(ИСП), у Јеревану, од 28. јуна до 2. јула 2010.године.
Стална делегација НС РС при Парламентарној скупштини ОЕБС-а коју је предводила Сузана
Грубјешић, шеф делегације, учествовала је на 19. годишњој скупштини Парламентарне скупштине
ОЕБС-а, у Ослу, од 6. до 10. јула 2010. године.
Гордана Чомић, потпредседник Народне скупштине РС и члан Одбора за иностране послове,
учествовала је на Шестом годишњем састанку председница парламената, у организацији ИПУ и
Парламената Швајцарске, у Берну, 16. и 17. јула 2010.године.
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Проф. др Драгољуб Мићуновић, шеф Сталне делегације НС РС у Парламентарној скупштини СЕ,
учествовао је на састанку Бироа скупштине ПС СЕ, у Риму, од 7. до 9. септембра 2010. године.
Наташа Вучковић, члан сталне делегације Народне скупштине РС у Парламентарној скупштини
СЕ учествовала је, у својству члана Бироа и потпредседника Социјалистичке групе у ПС СЕ, на
семинару о кризној ситуацији левичарских, социјалистичких и социјалдемократских партија у Западној
Европи, у Шведској, Малме, од 10. до 12. септембра 2010.године.
Ласло Варга, председник Одбора за европске интеграције Народне скупштине РС и Наташа
Вучковић, члан Одбора за иностране послове, учествовали су у раду семинара „Комуникације и
лобирање“ у организацији Канцеларије за европске интеграције Владе Србије у сарадњи са Амбасадом
Краљевине Норвешке у Србији и консултантском агенцијом Бриселска канцеларија, у Бриселу, од 13. до
17. септембра 2010.године.
Делегација Народне скупштине РС коју је предводила проф.др Славица Ђукић-Дејановић,
председник Народне скупштине РС, у саставу: чланови Одбора за иностране послове Милош Јевтић,
председник Групе пријатељства НСРС са Аустријом и Никола Лазић, члан ГП, боравили су у званичној
посети Аустрији, Беч, 14. септембра 2010. године.
Стална делегација Народне скупштине Републике Србије у Парламентарној скупштини СЕ коју
је предводио проф.др. Драгољуб Мићуновић, шеф делегације, учествовала је на четвртом редовном
заседању ПС СЕ, у Стразбуру, од 4.до 8.октобра 2010.године.
Стална делегација НС РС при Скупштини Интерпарламентарне уније коју је предводила Нада
Колунџија, члан Одбора за иностране послове, учествовала је на 123. заседању Скупштине
Интерпарламентарне уније, у Женеви, од 4. до 6. октобра 2010.године.
Стална делегација НС РС при Парламентарној скупштини ОЕБС-а учествовала је на јесењем
заседању ПС ОЕБС-а, у Палерму, од 7. до 11. октобра 2010.године.
Делегација Народне скупштине РС у саставу Нада Колунџија, Анико Жирош-Јанкелић, Габор
Лоди и Тамаш Тот, посетили су Парламент Мађарске, од 11. до 12. октобра 2010.године.
Делегација Народне скупштине РС при Парламентарној скупштини НАТО у саставу: Константин
Самофалов, Влајко Сенић, Едип Шерифов, Никола Лазић и Јадранко Вуковић, учествовала је на
годишњем заседању ПС НАТО-а, у Варшави, од 12. до 16. новембра 2010. године.
Милош Алигрудић и Милош Јевтић, члан и заменик члана Сталне делегације Народне
скупштине РС у Парламентарној скупштини Савета Европе, учествовали су на састанку Мониторинг
комитета ПС СЕ и Политичког комитета ПС СЕ, у Паризу, од 15. до 19. новембра 2010.године.
Делегација Народне скупштине РС у саставу: проф. др Драгољуб Мићуновић, Јанко
Веселиновић, Петар Кунтић и Вељко Одаловић, генерални секретар Народне скупштине РС, посетили
су Републику Хрватску, од 23. до 25. новембра 2010. године.
Милош Алигрудић, члан Сталне делегације Народне скупштине РС у Парламентарној
скупштини СЕ и члан Подкомитета за спољне послове ПС СЕ, учествовао је на састанку Подкомитета за
спољне послове ПС СЕ поводом 65. седнице Генералне скупштине Уједињених нација и
Парламентарног слушања Интерпарламентарне уније, у Њујорку, од 30. новембра до 6. децембра 2010.
године.
Милош Алигрудић, члан и Милош Јевтић, заменик члана Сталне делегације Народне скупштине
РС у Парламентарној скупштини Савета Европе, учествовали су на састанцима Мониторинг комитета
ПС СЕ и Политичког комитета ПС СЕ, у Паризу, 14. и 15. децембра 2010. године.
Посете страних парламентарних делегација (укупно 17 посета)
Делегација Великог Комитета Парламента Финске, коју је предводио председник Великог
Комитета Ерки Туоми, посетила је Србију и водила разговор у НС РС са проф. др Славицом ЂукићДејановић, председником Народне скупштине РС и члановима Одбора за иностране послове Народне
скупштине РС, 24. и 25. јануара 2010. године.



И у активностима и разговорима вођеним током ових посета са наше стране су учествовали чланови Одбора за иностране
послове
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Жан Шарл Гардето, известилац Комитета за правна питања и људска права ПС СЕ, посетио је
нашу земљу и водио разговор у НС РС са проф. др Драгољубом Мићуновићем, председником Одбора за
иностране послове, 4. фебруара 2010. године.*
Делегација Конгреса Шпаније коју је предводио Хозе Боно Мартинез, председник Конгреса,
посетила је Републику Србију од 25. до 28. фебруара 2010.године.*
Делегација Одбора за иностране послове Посланичког дома Републике Италије коју је предводио
Стефано Стефани, председник Одбора, посетила је Србију и водила разговоре у Народној скупштини са
проф. др Славицом Ђукић-Дејановић, председником Народне скупштине РС, проф.др Драгољубом
Мићуновићем, председником Одбора за иностране послове и Ласлом Варгом, председником Одбора за
европске интеграције, 2. марта 2010. године.
Jелко Кацин, известилац Европског парламента за Србију, посетио је Народну скупштину РС и
водио разговор у НС РС са проф. др Славицом Ђукић-Дејановић, председником Народне скупштине РС
и председницима ПГ, од 16. до 19. марта 2010.године. *
Делегација групе пријатељства „Француска–Западни Балкан“ Сената Републике Француске, коју
је предводио сенатор Жан Пјер Мишел, посетила је Србију и при том водила разговоре у НС РС са
проф. др Славицом Ђукић-Дејановић, председником Народне скупштине РС, проф. др Драгољубом
Мићуновићем, председником Одбора за иностране послове, Ласлом Варгом, председником Одбора за
европске интеграције и Наташом Вучковић, председником Посланичке групе пријатељства са
Француском, 12. и 13. априла 2010. године.*
Делегација Сабора Хрватске коју је предводиo Невен Мимица, потпредседник Сабора Хрватске и
председник Одбора за европске интеграције, посетила је Републику Србију 14. јуна 2010. године.*
Делегација Сталног комитета Свекинеског народног конгреса коју је предводио Ву Бангуо,
председник Сталног комитета Свекинеског народног конгреса, посетила је Србију и у Народној
скупштини водила разговоре са са проф. др Славицом Ђукић-Дејановић, председником Народне
скупштине РС и члановима Посланичке групе пријатељства Србија-Кина, 14. јула 2010.године.*
Делегација Одбора за иностране послове Парламента Републике Мађарске коју је предводио
Михаљ Бала, председник Одбора, посетила је Републику Србију 16. и 17. септембра 2010.године.
Радна седница 4. Интерпарламентарног састанка ЕП-Србија, под заједничким председавањем
Ласла Варге, председника Одбора за европске интеграције и Едуарда Кукана, председавајући Делегације
Европског парламента, одржана је у НС РС, 4. и 5. октобра 2010. године.
Делегација Пододбора за демократско управљање Одбора за цивилну димензију безбедности
Парламентарне скупштине НАТО-а посетила је Србију 22. октобра 2010. године.*
Чланови Парламентарног Одбора ЕФТА посетили су Народну скупштину РС 28. октобра 2010.
године.*
Ласло Текеш, потпредседник ЕП, посетио је НС РС 3. новембра 2010. године.*
Jелко Кацин, известилац Европског парламента за Србију, посетио је Народну скупштину РС и
водио разговор у НС РС са члановима Одбора за европске интеграције, 11. новембра 2010.године.*
Известиоци Мониторинг комитета Парламентарне скупштине Савета Европе посетили су
Народну скупштину РС, од 29. новембра до 2. децембра 2010. године.*
Делегација Посланичке групе пријатељства са Србијом у Хрватском сабору коју је предводио
Невен Мимица, председник Групе, посетила је Народну скупштину РС 7. и 8. децембра 2010. године.*
Делегација Одбора за спољне послове и одбрану Сената Републике Француске, коју је предводио
сенатор Рене Бомон, посетила је Србију и у Народној скупштини РС водила разговоре са проф. др
Славицом Ђукић-Дејановић, председником Народне скупштине РС, члановима Одбора за иностране
послове и Одбора за европске интеграције као и са Посланичком групом пријатељства са Француском,
од 16. до 18. децембра 2010. године.



И у активностима и разговорима вођеним током ових посета са наше стране су учествовали чланови Одбора за иностране
послове
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Разговори председника Одбора или чланова Одбора са страним парламентарним
делегацијама или парламентарцима: Немачка (Бундестаг и Скупштина Покрајине Есен), САД и
Словенија (Европски парламент) – укупно 4 разговора.
Разговори председника Одбора или чланова Одбора са страним државним представницима,
представницима међународних организација и другим међународним партнерима – укупно 7
разговора.
Разговори председника Одбора или чланова Одбора са представницима дипломатског кора
у Београду – укупно 12 разговора.

IV
АКТИВНОСТИ ОДБОРА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
Током 2010. године Одбор за европске интеграције је наставио са праксом, предвиђеном чланом
64. Пословника НСРС, разматрања предлога закона са становишта њихове усклађености са прописима
Европске уније и Савета Европе. У извештајном периоду одржано је дванаест седница Обора на којима
је разматрано 33 предлога закона и то: Предлог закона о предшколском васпитању и образовању,
Предлог закона о ученичком и студентском стандарду, Предлог закона о дивљачи и ловству, Предлог
закона о ознакама географског порекла, Предлог закона о изменама и допунама Закона о избеглицама,
Предлог закона о изменама и допунама Закона о регионалном развоју, Предлог закона о метрологији,
Предлог закона о изменама и допунама Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских
инструмената, Предлог закона о заштити становништва од изложенсти дуванском диму, Предлог закона
о лековима и медицинским средствима, Предлог закона о шумама, Предлог закона о изменама и
допунама Закона о ветеринарству, Предлог закона о обављању саветодавних и стручних послова у
области пољопривреде, Предлог закона о изменама и допунама Закона о поштанским услугама, Предлог
закона о електронским комуникацијама, Предлог закона о изменама и допунама Закона о високом
образовању, Предлог закона о судским вештацима, Предлог закона о изменама и допунама Закона о
Народној банци Србије, Предлог закона о трговини, Предлог закона о изменама и допунама Закона о
безбедности саобраћаја на путевима, Предлог закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за борбу
против корупције, Предлог закона о Закона о акредитацији, Предлог закона о заштити потрошача,
Предлог закона о ваздушном саобраћају, Предлог закона о изменама и допунама Закона о хемикалијама,
Предлог закона о изменама и допунама Закона о биоцидним производима, Предлог закона о изменама и
допунама Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, Предлог закона о изменама и
допунама Закона о заштити од буке у животној средини, Предлог закона о изменама и допунама Закона
о заштити природе, Предлог закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом, Предлог
закона о метеролошкој и хидролошкој делатности, Предлог закона о изменама и допунама Закона о
туризму и Предлог закона о транспорту опасног терета.
Поред предлога закона Одбор је разматрао извештаје Владе Републике Србије, и то Извештај о
спровођењу Националног програма интеграције Републике Србије у Европску унију (НПИ), за период
јул-децембар 2008. године, Извештај о спровођењу Националног програма интеграције Републике
Србије у Европску унију (НПИ) за период јануар-март 2010. године, Извештај о спровођењу
Националног програма интеграције Републике Србије у Европску унију (НПИ) за период април-јун
2010. године, Извештај о спровођењу Националног програма интеграције Републике Србије у Европску
унију (НПИ) за период јул-септембар 2010. године. Разматрано је укупно три извештаја Владе. Поред
тога, потпредседник Владе Божидар Ђелић представио је Одбору Упитник Европске комисије упућен
ради припрема Мишљења о захтеву Србије за чланство у Европску унију.
Извештај Европске комисије о напретку Србије за 2010. годину, представио је Одбору амбасадор
Венсан Дежер, шеф делегације Европске уније у Београду.
Чланови Одбора за европске интеграције и других ресорних одбора су у 2010, као и ранијих
година, учествовали на састанцима Унапређеног сталног дијалога са Европском комисијом, који

24
прати обавезе Србије из Европског партнерства. На пленарној седници Унапређеног сталног дијалога
учествовали су потпредседница Народне скупштине и чланица Одбора за европске интеграције Гордана
Чомић и председник Одбора за европске интеграције Ласло Варга Главна тема разговора представника
ЕК са народним посланицима били су предлози за измене и допуне пословника о раду НСРС.
Председник и чланови Одбора за европске интеграције су 4. и 5. октобра 2010. године
учествовали на Четвртом интерпарламентарном састанку Народне скупштине Републике Србије и
Европског парламента. У делегацији Одбора за европске интеграције Народне скупштине били су
Ласло Варга, Гордана Чомић, Сузана Грубјешић, Бранко Ружић, Иван Андрић и Момир Марковић. У
Делегацији Европског парламента за односе са Албанијом, Босном и Херцеговином, Србијом , Црном
Гором и Косовом били су Едвард Кукан, Јелко Кацин, Виктор Боштинару, Арно Дањеан, Ана
Ибришагић, Станимир Илчев, Марјан Жан Маринеску, Михајл Тремопулос, Антонио Канциан, Тања
Фајон, Улрике Луначек, Јута Штајнрук. Председавали су председавајући Делегације Едвард Кукан и
председник Одбора за европске интеграције Ласло Варга. Одржане су две радне сесије на којима је
расправљано о политичкој ситуацији у Србији, о борби против корупције, финансирању политичких
странака, о реформи правосуђа, о питању Косова и Метохије у светлу донетог саветодавног мишљења
Међународног суда правде, о економској ситуацији са освртом на структурне реформе, о регионалној
сарадњи и Дунавској стратегији, као и о положају националних мањина. Представници делегација
Народне скупштине и Европског парламента изразили су заједничку приврженост што скоријем
приступању Србије Европској унији. По завршетку Четвртог интерпарламентарног састанака, по већ
устаљеној пракси, усвојена је Заједничка изјава шефова делегација Народне скупштине и Европског
парламента и уговорен је термин и место 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. Домаћин известиоцу за Србију је од 16. до 18. марта, 4. и 5.
октобра и 11. новембра, био Одбор за европске интеграције, а од 20. до 22. децембра 2010. године је
учествовао у завршној расправи у оквиру пројекта Европског покрета и Одбора за европске интеграције
НСРС „Упознајте свог комшију-европског парламентарца“.
Приликом сваке од посета, Ј. Кацин је имао састанке са највишим званичницима Србије,
представницима Народне скупштине, Владе, министарстава и других државних органа. Током прве
посете Ј. Кацин је, на његов захтев, имао разговоре са: председницом Народне скупштине Славицом
Ђукић-Дејановић, члановима Одбора за европске интеграције, представницима Савеза војвођанских
Мађара: Иштваном Пастором, Балинтом Пастором и Ласлом Варгом, посланицима Демократске
странке Србије Николом Лазићем и Донком Бановић, председником Нове Србије Велимиром Илићем,
потпредседником Владе и министром економије и регионалног развоја Млађаном Динкићем,
потпредседником Владе за европске интеграције Божидаром Ђелићем, министром за људска и
мањинска права Светозаром Чиплићем, министарком правде Снежаном Маловић, представницима
Канцеларије Владе за европске интеграције, председницом Врховног касационог суда Натом Месаревић
и тужиоцем за ратне злочине Владимиром Вукчевићем, гувернером НБС Радованом Јелашићем. Он је
такође имао разговоре са представницима невладиних организација „Жене у црном“ и „Хелсиншки
комитет за људска права“, као и са Њ.Е. амбасадором делегације ЕУ у РС Венсаном Дежером.
У октобру, током трајања Четвртог интерпарламентарног састанка ЕП-Србија, Ј.Кацин је имао
посебан програм, и тада је, поред учешћа у Интерпарламентарном састанку, имао такође разговоре са
министром унутрашњих послова Ивицом Дачићем, министарком правде Снежаном Маловић и
министром одбране Драганом Шутановцем. Такође је присуствовао и обележавању десете годишњице
петооктобарских промена.
Током децембарске посете Србији Ј. Кацин се, такође, на његов захтев, водио разговоре са:
председницом Народне скупштине Славицом Ђукић-Дејановић, члановима Одбора за европске
интеграције, првим потпредседником Владе РС и министром унутрашњих послова Ивицом Дачићем,
министром одбране Драганом Шутановцем, министарком правде Снежаном Маловић, заштитником
грађана Сашом Јанковићем, директорком Агенције за борбу против корупције Зораном Марковић, и са
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градоначелником Београда Драганом Ђиласом. Такође је водио разговор са председницом
Хелсиншког одбора за људска права у Србији Соњом Бисерко.
Резолуцију о процесу европских интеграција Србије, која је настала као резултат извештаја
известиоца усвојио је Одбор за спољне послове Европског парламента, а потом и пленум Европског
парламента. Ова резолуција обухвата читаву лепезу питања, почевши од односа ЕУ и Србије, питања
Косова, сарадње са Међународним кривичним судом за бившу Југославију, реформе правосуђа и напора
да се успостави пуна владавина права, медијских слобода, стања у затворима, процеса децентрализације,
значаја образовног система, последица финансијске кризе на економски систем земље, изградње путне и
железничке инфраструктуре, споразума са суседним земљама о екстрадицији лица осумњичених за
ратне злочине и организовани криминал. Резолуције садржи, као и до сада преглед испуњавања
критеријума у свим областима политичког, економског и друштвеног живота од значаја за процес
придруживања Србије Европској унији и указује на постојеће проблеме и потребу даљих корака у том
процесу.
Током 2010. године су у више наврата и други чланови Европског парламента били у посети
Одбору за европске интеграције Народне скупштине и разговарали са председником и члановима
Одбора.
У новембру је, у организацији Покрајинске скупштине Војводине, реализована посета
потпредседник ЕП Ласла Текеша Србији, којом приликом су реализовани и разговори са председником
и члановима Одбора за европске интеграције. Са потпредседником Европског парламента је разговарано
о значају усвајања Статута АП Војводине, о прописима који се тичу статуса националних мањина и о
процесу европских интеграција Србије. У октобру је поводом организовања Завршне конференције
„Упознај свог комшију европског парламентрца“, у посети Србији је такође био посланик Европског
парламента Зоран Талер, који је заједно са Боштинаром, један од оснивача групе „Пријатељи Србије“ у
ЕП. У септембру су у посети Србији боравили посланици Европског парламента Чарлс Танок и Ана
Ибришагић, али планирани разговор са члановима Одбора за европске интеграције из техничких разлога
није реализован, иако је посету организовало Одељење, већ je одржан само разговор са
потпредседником Владе за европске интеграције. Заменик шефа Делегације Европског парламента
Виктор Бостинаров, заједно са чланом Европског парламента из Румуније Андријан Северином, је
четири пута најављивао посету Србији, тражећи разговоре са највишим српским званичницима, али је
посета реализована само током Четвртог интерпарламентарног састанка Делегације ЕП.
Вишечлана делегација Комитета за западни Балкан Савета Европске уније (COWEB),
боравила је у посети Србији од 23. до 26. марта 2010. године и том приликом имала одвојене разговоре
са председницом Народне скупштине Славицом Ђукић Дејановић, и са председницима три
скупштинска одбора - за европске интеграције Ласлом Варгом, за иностране послове проф. др
Драгољубом Мићуновићем и за правосуђе и управу Бошком Ристићем. 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 имали
такође разговоре и са и представницима независних регулаторних тела.
На позив Европског парламента и Парламентарне скупштине НАТО, који је упућен на име
посланика, у Бриселу је у периоду од 5. до 7. децембра 2010. године боравила делегација народних
посланика из различитих посланичких група, од који су неки чланови Одбора за европске интеграције.
Том приликом позвани посланици су посетили и Европски парламент где су, поред осталог, имали
разговор са члановима групе пријатељства са Србијом.
Делегација Одбора за европске интеграције боравила је 15. и 16. фебруара у студијској посети
Будимпешти у организацији Парламента Мађарске. Студијска посета је једна у низу која је организована
у оквиру Меморандума о сарадњи Парламента Мађарске и НСРС. Позив је упућен Законодавном одбору
и Одбору за европске интеграције, као и службеницима Одељења за европске интеграције и Одељења за
законодавно-правне послове.
Од 17. до 21. априла 2010. године вишечлана делегација Народне скупштине, је по позиву и у
организацији Амбасаде Немачке, посетила немачки Бундестаг. Председник Одбора за европске
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интеграције Л. Варга и чланица Одбора Ј. Триван и други чланови Делегације су током ове посете поред
осталог, разговарали о уставним надлежностима Парламента СР Немачке, усаглашавању рада оба дома
немачког Парламента и надлежности националних парламената држава чланица ЕУ према Уговору из
Лисабона.
Делегација Народне скупштине Републике Србије, састављена од председника и чланова Одбора
за иностране послове и Одбора за европске интеграције, је боравила у посети Краљевини Шпанији маја
2010. године. Током посете вођени су разговори у Конгресу депутата Шпаније и Министарству спољних
послова. Главна тема разговора био је процес европских интеграција Србије и том приликом је указано
је да Србија има пуну подршку Шпаније у том процесу, као и у односу на једнострано проглашену
независност Косова. Том приликом су чланови делегације обавештени да је Шпанија већ завшрила
процес ратфикације ССП, што је било објављено тек пошто је процес званично одблокиран од стране
Брисела.
Сарадња са Европским парламентом одвијала се у протеклом периоду, као и до сада, и кроз
учешће посланика и запослених у парламентима земаља Западног Балкана на округлим столовима од
важности за процес европске интеграције које организује Директорат за сарадњу са националним
парламентима и Директорат за спољне послове Европског парламента. Чланови ресорних одбора и
службеници одговарајућих одбора Народне скупштине учествовали су на парламентарним семинарима
под називом „Парламентарне буџетске надлежности“ 23. и 24. марта и 21. и 22. јуна у Бриселу, и
семинара на тему “Реформе јавне администрације и судства“, такође у Бриселу 29. и 30. септембра и 25.
и 26. октобра 2010.године.
Конститутивном састанку неформалне групе „Пријатељи Србије“ у Европском парламенту
септембра 2010. године су, поред званичника Владе Србије, такође присуствовали председник и чланица
Одбора за европске интеграције Л. Варга и Н. Вучковић.
У извештајном периоду настављена је веома 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 координатори за парламентарну сарадњу, а на конференцијама и радионицама на
различите теме посланици-чланови надлежних одбора, запослени у одговарајућим парламентарним
радним телима, као и национални координатори земаља региона, чланица Процеса сарадње у
Југоисточној Европи: Албаније, Босне и Херцеговине, Бугарске, Грчке, Македоније, Молдавије,
Румуније, Србије, Турске, Хрватске, Словеније и Црне Горе. У раду састанака и радионица такође су
учествовали експерти из различитих области земаља чланица ЕУ, представници Европске комисије,
Европског парламента и других међународних, као и невладиних организација и фондација (често уз
подршку Фридрих Еберт Фондације).
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. У раду Конференције председника парламената ПСЈИЕ одржане јуна
2010.године, у Анталији/Турска, учествовала је потпредседница НСРС Г.Чомић. Претходно је, у
седишту Регионалног савета за сарадњу у Сарајеву у марту одржан припремни састанак у вези са
организацијом ове конференције. С обзиром да се у закључцима ранијих конференција председника и
потпредседника парламената указује на потребу да се парламентарна сарадња институционализује, уз
оцену да би ово дало допринос унапређењу међудржавне сарадње у региону и допринело одрживој
регионалној стабилности, формирана је Радна група за институционализацију парламентарне сарадње.
Потпредседница НСРС Г. Чомић је чланица Радне групе, а председник Одбора Л. Варга, је њен заменик.
Национални координатори су се састали у новембру 2010. године у Софији, у седишту Регионалног
секретаријата за парламентарну сарадњу ПСЈИЕ, како би радили на нацртима докумената, које ће
разматрати Радна група за институционализацију парламентарне сарадње, на првом састанку који треба
да се одржи фебруара/марта 2011. године.
Одбор за европске интеграције наставио је континуирану и веома интензивну сарадњу како са
парламентима и владама земаља чланица Европске уније и земаља региона. Председник и чланови
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Одбора водили су разговоре са следећим парламентарцима и представницима влада држава
чланица ЕУ: у фебруару са делегацијом шпанског Парламента и представницима Одбора за европске
послове Парламента Финске, у марту са са председником Одбора за иностране послове Посланичког
дома Републике Италије Стефаном Стефанијем и са директорком Одељења за Јужну и Југоисточну
Европу Министарства спољних послова Чешке Републике Иваном Хлавсовом, у априлу са посланицом
немачког Бундестага Марилујзом Бек и са члановима групе пријатељства „Француска – западни Балкан“
Сената Француске. Са поменутим парламентарцима и представницима Владе је разговарано на тему
процеса европских интеграција Србије и о унапређењу парламентарне сарадње преко парламентарних
тела, одбора и групе пријатељства. У мају је са делегацијом фракције Савез 90/Зелени покрајинске
Скупштине Хесен из Немачке разговарано о процесу европских интеграција Србије, о питању Косова
као и о унапређивању сарадње. У јуну су чланови Одбора имали сусрет са члановима делегације
Хрватског сабора са којима је разговарано о унапређивању међупарламентарне сарадње, нарочито у
области европских интеграција. У јулу је председник Одбора разговарао са послаником Немачког
Бундестага Раинером Стинером о процесу европских интеграција Србије, као и о Мишљењу
Међународног суда правде у Хагу поводом једнострано проглашене независности Косова. У новембру
су председник и чланови Одбора имали састанак са представницима Парламентарног одбора ЕФТЕ
Непосредан повод за посету је и потписивање Споразума о слободној трговини Србије са државама
чланицама ЕФТА – Норвешке, Исланда, Лихтенштајна и Швајцарске, што је додатно продубило
трговинске и политичке односе са овом асоцијацијом. У децембру су чланови Одбора за европске
интеграције и чланови Одбора за иностране послове имали заједнички састанак се Посланичком групом
пријатељства са Србијом Хрватског сабора.
Председник и чланови Одбора су 17. децембра 2010. године водили разговор са делегацијом
француског Сената, који су се посебно интересовали за процес европске интеграције Србије и сарадњу
са Хашким трибуналом.
Представници Одбора су такође остварили у поменутом периоду и низ сусрета са страним
представницима у нашој земљи, представницима амбасада, представницима међународних и
невладиних организација. Председник Одбора је 23. фебруара имао разговор са замеником амбасадора
Мађарске Балаш Силађијем, у марту са отправником послова Амбасаде Савезне Републике Немачке
Хансом Урлихом Сидбеком, у мају са шефом Политичког одељења Делегације ЕК у Србији Томасом
Њокијем.
Председник Одбора за европске интеграције је 14. децембра, на захтев Амбасаде Холандије,
водио разговор са амбасадором Холандије у Србији. Том приликом је амбасадор уручио допис
председнице Одбора за европске послове Холнадије у коме се предлаже да се узвратна посета холандске
парламентарне делегације Народној скупштини реализује у мају 2011. године.
Председник Одбора за европске интеграције је 22. фебруара 2010. године имао разговор са
директором Фридрих Еберт Фондације Михаелом Еркеом, који се односио на могућности даље сарадње
и финансијске подршке ове немачке фондације. Разговор који је вођен 24. јуна 2010. године са
председником Фондације Роберт Шуман Жаном - Домиником Жилијанијем такође се односио на
могућности успостављања сарадње и давања подршке Одбору за европске интеграције.
Чланице Одбора Гордана Чомић, Јелена Триван, Александра Јерков и Сузана Грубјешић су имале
разговор са Гинтером Ферхојгеном, бившим и најуспешнијим комесаром за проширење Европске уније,
чија посета Србији је организована од стране Фридрих Еберт Фондације. Током разговора са
Ферхојгеном било је речи о процесу европских интеграција Србије, о сарадњи Србије са Међународним
кривичним судом за бившу Југославију у Хагу, о законским решењима која се тичу статуса Војводине,
стању у медијској сфери и другим питањима.
У октобру је остварен сусрет са политичким саветником у Амбасади Краљевине Шведске
Бјорном Линденфанком, у новембру са Карол Гарније директорком Директората за економију и
финансије Европске комисије. Саветница Високог комесара Уједињених нација за људска права
Китлалин Кастанедом је децембра 2010.године разговарала са члановима Одбора: Г.Чомић, Д. Бановић,
Н. Вучковић и М.Марковић. Главни предмет њене посете, па и овог разгповора било је утврђивање

28
врсте помоћи потребној институту омбудсмана, али и другим институцијама са којима НСРС сарађује и
које се баве заштитом људских права и основних слобода.

V
САРАДЊА СА ИНОСТРАНИМ ПАРТНЕРИМА НА ИНСТИТУЦИОНАЛНОМ ЈАЧАЊУ
НС РС И НА ПЛАНУ ЕДУКАЦИЈЕ
На основу помоћи страних фактора (ЕУ, ОЕБС, ОУН и др.) у изградњи наших институција,
одвијали су се облици сарадње кроз семинаре и пројекте едукације посланика и службеника НС РС. У
извештајном периоду посланици НС РС учествовали су на 24 семинара и округла стола (на неким од
ових семинара учествовали су и запослени у НС РС). При том је у НС РС организовано 5 семинара и
едукативних пројекта, ван НС РС у нашој земљи 7 семинара, а у иностранству 12 семинара. Такође, у
наведеном периоду посланици НС РС боравили су у студијским посетама иностранству (9).
Семинари у иностранству:
Делегација НС РС у којој су били народни посланици: Донка Бановић и Јоргованка Табаковић
као и група службеника, учествовала је на семинару, који је организовао Европски парламент-Дирекција
за сарадњу са националним парламентима, на тему „Буџетске надлежности парламента“, у Бриселу, од
22. до 24. марта 2010. године.
Гордана Чомић, потпредседник НС РС, учествовала је на семинару: „Учешће жена у руковођењу
изградње сигурносних и одбрамбених институција“, у организацији Образовног центра за мировне
мисије Босне и Херцеговине, у Сарајеву, од 24. до 26. марта 2010. године.
Дејан Раденковић, посланик Народне скупштине РС, учествовао је на Петој конференцији
Западног Балкана у организацији Здравствене фондације и Канцеларије представника УН Програма за
развој у Хрватској, на тему ХИВ/АИДС, у Загребу, од 25. до 26. марта 2010. године.
Јован Дамјановић, посланик Народне скупштине РС, на позив председника Удружења Рома,
учествовао је у обављању консултација поводом одржавања 8. Светског конгреса Рома, у Сибиу
(Румунија), од 6. до 10. априла 2010.године.
Гордана Рајков, посланик Народне скупштине РС, учествовала је на семинару „Социјална
инклузија“ који организује Канцеларија за европске интеграције Владе Србије, у сарадњи са Амбасадом
Краљевине Норвешке у Србији и Консултантска агенција „Бриселска канцеларија“, на теме: социјална
инклузија, настањивање и запошљавање, родна равноправност, борба против дискриминације и друге
сродне теме, у Бриселу, од 12. до 16. априла 2010. године.
Делегација НС РС у којој су били народни посланици: Бранка Љиљак, Донка Бановић, Жарко
Пивац и Јоргованка Табаковић, као и група службеника, учествовала је на семинару, који је организовао
Европски парламент-Дирекција за сарадњу са националним парламентима, на тему „Буџетске
надлежности парламента“, (наставак семинара од 23. и 24.марта 2010.) у Бриселу, од 21. до 22. јуна
2010. године.
Делегација НС РС у којој су били посланици: Радојко Обрадовић, Јоргованка Табаковић, Сузана
Грубјешић и Бранка Љиљак, учествовала је на Регионалном семинару на тему „Утицај финансијске
кризе на Европу у настајању и улога законодавца“, у организацији Међународног монетарног фонда, у
Бечу, од 23. до 25. августа 2010.године.
Ласло Варга, председник Одбора за европске интеграције Народне скупштине РС и Наташа
Вучковић, члан Одбора, као и група службеника учествовали су у раду семинара „Комуникације и
лобирање“у организацији Канцеларије за европске интеграције Владе Србије у сарадњи са Амбасадом
Краљевине Норвешке у Србији и консултантском агенцијом Бриселска канцеларија, у Бриселу, од 13. до
17. септембра 2010.године.
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Гордана Чомић, потпредседник Народне скупштине РС, учествовала је у радионици
„Ангажовање жена у безбедности, одбрани и мировним операцијама: развој наставног плана и
програма“, у организацији Образовног центра за мировне мисије Босне и Херцеговине и Школа за
поморске постдипломске студије САД, у Сарајеву, од 27. до 29. септембра 2010.године.
Делегација НС РС у којој су били посланици: Бошко Ристић, Ненад Константиновић, Јудита
Поповић, Ласло Варга, као и група запослених у Служби НС, учествовала је на семинару „Реформе
јавне администрације и судства“ у организацији Европског покрета, а намењен члановима парламента
земаља Западног Балкана, у Бриселу, од 29. до 30. септембра 2010.године.
Јован Дамјановић, посланик Народне скупштине РС, присуствовао је симфонијском концерту за
унапређење Уједињене Европе без дискриминације:“Романо Дром – концертно путовање у ромску
музику“, у Стразбуру, од 6. до 8. октобра 2010.године.
Студијске посете:
Делегација НС РС у којој су били народни посланици: Сузана Грубјешић, Весна Марјановић,
Александар Југовић, Иван Андрић, Кенан Хајдаревић и Ђорђе Милићевић учествовала је у студијском
програму који организују Институт за представничку владу и Међународни републикански институт, у
Вашингтону и Ричмонду, од 24.јануара до 3.фебруара 2010. године.
Делегација Народне скупштине РС коју су чинили Гордана Чомић, члан Одбора за европске
интеграције и Влатко Ратковић, члан Законодавног одбора као и група службеника, боравила је у
студијској посети Парламенту Мађарске, у Будимпешти, од 14. до 16. фебруара 2010. године.
Делегација НС РС у којој су били народни посланици Влајко Сенић, Тамаш Тот и Едип
Шерифов, боравила је у студијској посети НАТО-у и Врховној команди савезничких снага у Европи, у
организацији Владе САД, посредством Амбасаде САД у Београду, у Бриселу, од 24. до 26. марта 2010.
године.
Делегација Народне скупштине РС у саставу: председници Одбора за иностране послове и
европске интеграције проф.др Драгољуб Мићуновић и Ласло Варга, Гордана Чомић, потпредседник НС
РС и члан оба одбора и Никола Лазић, члан Одбора за иностране послове, боравила је у Шпанији у
оквиру Пројекта студијских посета делегација НС РС парламентима земаља чланица Европске уније, у
Мадриду, од 11. до 13. маја 2010. године.
Делегација НС РС у којој су били народни посланици: Ласло Варга, Бошко Ристић, Ненад
Константиновић, Жељко Ивањи, Ђорђе Милићевић, Јелена Триван и Јоргованка Табаковић, боравила је
у студијској посети СР Немачкој ради учешћа у Програму на тему „Парламентарни рад“.Посета је
реализована у оквиру Програма за госте Савезне Републике Немачке, у Берлину, од 17. до 20. маја 2010.
године.
Делегација Законодавног одбора Народне Скупштине РС у саставу:Влатко Ратковић,председник
одбора, Гордана Поп-Лазић, заменик председника, Срђан Миковић, Маја Виденовић, Бранислав
Митровић и др Небојша Ранђеловић,чланови одбора, као и група службеника боравила је у студијској
посети Бундестагу, немачком парламенту, на тему „Правни систем“, у организацији Мисије ОЕБС-а у
Србији-Одељење за демократизацију, у оквиру Програма подршке одборима НС, у Берлину, од 17. до
20. маја 2010.године.
Делегација НС РС у којој су били народни посланици:Jелена Триван, Злата Ђерић, Вук Динчић,
Елвира Ковач, Никола Лазић, Јелена Миљевић, Олена Папуга, Дејан Раденковић и Небојша Ранђеловић
боравила је у студијској посети у оквиру Пројекта „Унапређење правног положаја људи који живе са
ХИВ-ом“, у Бриселу, од 8. до 12. јуна 2010. године.
Делегација радне групе за права детета НС РС коју је предводила проф.др Славица ЂукићДејановић, председник Народне скупштине РС, боравила је у студијској посети Берлину, од 27. до 30.
септембра 2010.године.
Делегација НС РC у којој су били народни посланици: Нада Колунџија, Марко Ђуришић, Весна
Марјановић, Смиљана Милосављевић, Едип Шерифов, Наташа Вучковић, Томаш Тот, Јелена Триван,
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Сузана Грубјешић, Ненад Прокић и Зоран Остојић, боравила је у студијској посети Бриселу, на позив
Европског парламента и Парламентарне скупштине НАТО, Брисел, од 5. до 7. децембра 2010. године.
Запослени у НС РС учествовали су на 18 семинара (на некима од ових семинара уз посланике
НС РС). При томе је у НС РС организовано 3 семинара и едукативнa пројекта, ван НС РС у нашој земљи
6 семинара, а у иностранству 20 семинара и студијских посета.
У сарадњи са Канцеларијом за европске интеграције, кроз техничку помоћ Европске уније
ТАИЕКС, која у оквиру нефинансијске помоћи пружа стручну и техничку подршку институцијама
Републике Србије у процесу европске интеграције наше земље, у Бриселу, 1. и 2. децембра 2010.
године, организован је семинар/радионица „Јачање законодавне активности и усклађивање
законодавства у процесу приступања ЕУ“ за запослене у парламентима земаља кандидата и
потенцијалних кандидата за чланство у ЕУ. Том приликом су размењене информације и искустава
између учесника, и експерата из институција ЕУ и земаља чланица ЕУ, на тему улоге националних
парламената у процесу преговора за чланство у ЕУ.
Европски покрет у Србији, у сарадњи са Одбором за европске интеграције НСРС, реализовао је
пројекат „Упознајте свог комшију – европског парламентарца“. Пројекат је осмишљен са идејом да
парламент и парламентарна дипломатија добијају све важније место у процесу европских интеграција.
Планирано је да уз учешће чланова Европског парламента и представника организација цивилног
друштва из суседних земаља које су чланице ЕУ буде спроведен у три фазе. У првој фази реализације
организоване су панел дискусије у пограничним регионима Србије. Предвиђено је да из сваке земље
учествује по два члана Европског парламента и један представник партнерске организације цивилног
друштва из те земље.
Састанци са посланицима Европског парламента из Мађарске и Бугарске су одржани 10.
септембра на Палићу, 23. новембра у Нишу и 10. децембра 2010. године са посланицима ЕП из Румуније
у Зрењанину. На панел дискусијама су учествовали председник Одбора Л.Варга, потпредседница НСРС
Г.Чомић, и чланица Одбора Ј. Триван, као и службеници Одељења за европске интеграције.
Завршни састанак је организован 20. децембра 2010. године у НСРС на тему јачања сарадње
између земаља региона, као и сарадње Европског парламента и посланика из Србије. У раду овог скупа
учествовали су чланови Европског парламента који су били учесници претходне фазе пројекта, као и
Јеко Кацин, известилац ЕП за Србију. На састанку је учествовао велики број народних посланика, и то
како чланова Одбора за европске интеграције, тако и других посланика, као и службеници Одељења за
европске интеграције.
Одбор за европске интеграције је и у 2010. години 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.
Програм је започео одржавањем Округлог стола на ову тему 14. априла у Дому Народне
скупштине, а настављен округлим столовима на исту тему у Кањижи 22. априла, Димитровграду 17.
јуна и Сомбору 3. децембра 2010. године. У раду округлих столова су учествовали председник Одбора
за европске интеграције Л. Варга, потпредседница НС и чланица Одбора Г. Чомић, чланица Одбора Р.
Јоцић, председник Групе пријатељства Србија-Бугарска НС Зоран Петров, члан Одбора за заштиту
животне средине Габор Лоди, као и службеници Одељења за европске интеграције.
Службеници Одељења за европске интеграције били су у извештајном периоду, са другим
члановима Радне групе, ангажовани на изради пројекта „Јачање укупних капацитета НСРС у процесу
европских интеграција“. Предлог пројекта је проистекао из претходне верзије која је сачињена ради
кандидатуре за финансирање из програма ИПА 2008. По предлогу консултаната ангажованих од стране
Делегације ЕУ у Србији, предлог пројекта је проширен, а његова вредност повећана са 100.000 евра на
1,5 милиона евра. Пројекат је кандидован за финансирање из програма ИПА 2011. године.
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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 послата Делегацији ЕУ.
Предлог пројекта је стављен на листу пројеката државне управе. Предвиђено је да буде реализован
кроз тзв. Twinning са буџетом од 1,5 милиона евра и са трајањем од 4 године. Очекује се да почетак
реализације пројекта буде током 2012. године. До тада је потребно предлог пројекта прилагодити
условима који важе за Twinning пројекте и спровести и друге неопходне процедуре уз помоћ Делегације
ЕУ у Србији.

