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Реч председника Народне скупштине

Извештај о раду Службе Народне скупштине, који је пред нама, прилика је
да прикажемо резултате рада оних, који су крвоток Народне скупштине, чија
се посвећеност понекад, због притиска обавеза, једноставно подразумева и
који, стога, за свој рад и прегалаштво не добијају увек признање, сразмерно
њиховом доприносу у функционисању ове институције.
Четири године које су за нама – током којих је Народна скупштина Републике
Србије показала значајан степен одговорности, успевала да превазилази
проблеме и тако обезбедила стабилност институција – испунили смо интензивним радом, који се може сагледати и кроз овај извештај.
Народна скупштина је у овом мандату донела кључна акта која су поставила основу за наш рад, пре свега, Закон о Народној скупштини и Пословник
Народне скупштине, интензивирали смо вршење своје контролне улоге, установили и оснажили независне органе, организације и тела, увели праксу
јавних слушања, али смо такође успели и да остваримо финансијску самосталност, нагласили своју отвореност и оријентисаност на наше грађане –
чиме смо допринели да Србија оствари један од својих кључних спољнополитичких циљева – стекне статус кандидата за чланство у Европској унији.
У сваку од наших активности уткан је рад Службе, њена стручна помоћ и
беспрекорна преданост. У име народних посланика и своје име, желим да
захвалим свима који су своје време и потенцијале, уложили на начин који је
често био и више од обављања професионалне дужности.
Свим запосленима у Служби желим пуно успеха у даљем раду. Надам се да
ће им реализација Вишегодишњег плана развоја Службе Народне скупштине, као и програми едукације које смо покренули, помоћи да даље развијају
своје компетенције и да убудуће остварују још боље резултате рада.
Председник
проф. др Славица Ђукић-Дејановић
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Реч генералног секретара

Овај сазив Народне скупштине други је сазив од увођења вишестраначја
који је испунио пун мандат. Карактеристише га изузетно динамичан интензитет рада у оквиру кога је спроведена и реформа организације и рада
Народне скупштине и Службе Народне скупштине. Реформа организације и
рада Народне скупштине и Службе у формално-правном смислу учињена
је пре свега доношењем Закона о Народној скупштини, новог Пословника
Народне скупштине, нове Одлуке о организацији и раду Службе Народне
скупштине, новог Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у Служби Народне скупштине као и Одлуке Административног
одбора о увођењу е-парламента у Народну скупштину. Наведеним актима
односно њиховим спровођењем у пракси значајно је унапређена јавност
рада, смањен је број одбора као сталних радних тела Народне скупштине са
30 на 19, прописан је начин доношења годишњег програма рада Народне
скупштине, постигнута је финансијска аутономија (скупштински буџет), уведена је интерна контрола у Народну скупштину, прописани су нови институти попут Колегијума Народне скупштине, заменика члана одбора, jавног
слушања, захтева за обавештење и објашњење сваког уторка и четвртка,
посланичког питања (сваког последњег четвртка у месецу са обавезним тв
преносом, посланичког питања у вези са актуелном темом), уређен је однос Народне скупштине према другим државним органима, као и поступци
за доношење аката и други поступци, начин остваривања међународне сарадње, ојачана је контролна улога одбора у односу на ресорна министарства. Дефинисана су основна начела рада Службе Народне скупштине и
прецизирани послови које Служба обавља за потребе Народне скупштине и народних посланика. Одлуком Административног одбора о увођењу
е-парламента у Народну скупштину омогућена је даља модернизација рада, додатно јачање контролне функције и транспаретности рада Народне
скупштине.
Извештај који је пред вама има за циљ да на једном месту пружи основне
информације о Служби, обједини све или скоро све послове које је Служба
обављала за потребе Народне скупштине и народних посланика током
ове четири године и прикаже шта је урађено у вези са реорганизацијом,
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унапређењем и модернизацијом њеног рада. Уколико су неки послови изостављени из извештаја то не значи да су мање битни него да чине саставни
део већ приказаних послова.
Желео бих да овај извештај послужи као пример свим наредним генерацијама државних службеника и намештеника који буду радили у Служби
Народне скупштине да је сваки циљ достижан уколико му сви заједно тежимо. Користим ову прилику да се захвалим свим народним посланицима,
представницима државних органа и институција, међународним и невладиним организацијама са којима је Служба сарађивала током протекле четири године. Захваљујем се запосленима у Служби, без којих све позитивно
што смо урадили у овом сазиву не би било могуће. Желим вам пуно успеха
у даљем раду.
Генерални секретар
Вељко Одаловић
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О извештају

Служба Народне скупштине организована је на функционалном принципу
и обавља послове као јединствена Служба. Састоји се од основних, посебних и ужих унутрашњих јединица. Основне унутрашње јединице су Сектор
за законодавство, Сектор за међународне односе, Сектор за опште послове
и Сектор за одржавање објеката. Посебне унутрашње јединице су Кабинет
председника Народне скупштине и Генерални секретаријат. У свакој од њих
обједињени су међусобно повезани послови односно послови више ужих
унутрашњих јединица који представљају посебну област рада.
Извештај о раду Службе Народне скупштине за период од 11. јуна 2008. године до 13. марта 2012. године представља приказ послова, задатака и активности (по организационим јединицама) које је Служба Народне скупштине обављала у наведеном периоду вршећи послове из своје надлежности
предвиђене законом, Пословником Народне скупштине, Одлуком о организацији и раду Службе Народне скупштине и другим интерним актима од значаја за њен рад.
Први део извештаја представља кратак преглед организационе и квалификационе структуре, послова које Служба Народне скупштине обавља, мисије, визије, Вишегодишњег плана развоја Службе Народне скупштине за
период 2011—2015. године, годишњег плана рада за 2011. и 2012. годину,
као и изазова с којима се Служба Народне скупштине сусретала у свом раду.
Други део извештаја састоји се од прегледа послова које је Служба Народне
скупштине обављала за потребе Народне скупштине, радних тела Народне
скупштине и народних посланика (сачињених од стране руководилаца организационих јединица). Сви послови приказани у овом делу извештаја
подједнако су битни и говоре о обиму, сложености и различитости послова
које је Служба обављала.
Трећи део извештаја посвећен је реорганизацији, унапређењу и модернизација рада Службе Народне скупштине, која је спровођена сагласно стратеш-
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ким циљевима утврђеним Вишегодишњим планом развоја Службе Народне
скупштине за период 2011—2015. године.
Делови приказани у извештају су међусобно тако повезани да чине јединствену целину и пружају детаљан увид у рад целе Службе Народне скупштине у напред наведеном периоду.
Генерални секретар
Вељко Одаловић
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ПРВИ ДЕО
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1. Службa Народне скупштине

1.1. Организациона структура Службе Народне скупштине
Шема на наредној страни – страни 14..
1.2. Квалификациона структура Службе Народне скупштине
У Служби Народне скупштине (у даљем тексту: Служба) запослено је укупно 352 државна службеника и намештеника и то 232 државних службеника
и 120 намештеника. Са високом стручном спремом запослено је 159 државних службеника, са вишом стручном спремом 15 и са средњом стручном
спремом 62. Са средњом стручном спремом запослена су 74 намештеника
и са нижом стручном спремом 42. Од наведеног укупног броја запослених
жена је 246 а мушкараца 106.
1.3. Послови које Служба Народне скупштине обавља
У складу са Законом о Народној скупштини и Пословником Народне
скупштине, Служба Народне скупштине обавља стручне и друге послове
за потребе Народне скупштине, радних тела Народне скупштине, народних
посланика, председника, потпредседника Народне скупштине и посланичких група у Народној скупштини.
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Службом руководи генерални секретар Народне скупштине (у даљем тексту: генерални секретар), који у руковођењу радом Службе има положај
функционера који руководи државним органом. У складу са Пословником
Народне скупштине, генерални секретар има два заменика, који му помажу
у раду и замењују га у случају његове одсутности или спречености.
Сагласно Пословнику Народне скупштине Служба обавља следеће послове:
 учествује у припремању и организовању седница Народне скупштине и
њених радних тела и израђује извештаје, записнике и стенографске белешке са тих седница;
 израђује текстове усвојених закона и других општих аката ради
објављивања;
 за потребе надлежног радног тела припрема потребна средстава за рад
Народне скупштине;
 обавља стручне и друге послове у вези са остваривањем међународне
парламентарне сарадње;
 припрема предлоге аката и друге материјале на захтев народних посланика и радних тела Народне скупштине;
 даје усмена и писана стручна мишљења о питањима из надлежности
Народне скупштине на захтев народних посланика, радних тела Народне
скупштине и посланичких група у Народној скупштини;
 на захтев надлежног одбора прослеђује представке и предлоге надлежном органу и о томе обавештава њиховог подносиоца;
 прикупља, обрађује, чува и даје на коришћење и размену информативно-документационе материјале потребне за рад народних посланика, радних тела Народне скупштине и посланичких група у Народној
скупштини;
 организује сарадњу с представницима средстава јавног информисања и
обезбеђује услове за њихов рад;
 обавља послове у вези с остваривањем статусних и материјалних права народних посланика;
 уређује и издаје одговарајуће публикације информативног карактера;
 обавља послове канцеларијског пословања и рачуноводствене, материјално-финансијске и административно-техничке послове;
 обавља и друге послове у складу са законом, пословником и другим актима Народне скупштине и њених радних тела.
Послови које Служба обавља детаљније су утврђени Правилником о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Служби Народне
скупштине.
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На права и обавезе запослених у Служби примењују се закони и други прописи који се односе на државне службенике и намештенике у државним
органима, општи прописи о раду и посебан колективни уговор за државне органе.
1.4. Мисија
Мисија Службе је да професионално, стручно, непристрасно, ефикасно и
политички неутрално обавља стручне и друге послове за потребе Народне
скупштине, радних тела Народне скупштине, народих посланика, председника и потпредседника Народне скупштине и посланичких група у Народној
скупштини, а ради остваривања надлежности Народне скупштине.
Обављање стручних и других послова за потребе народних посланика је у
интересу квалитетнијег рада Народне скупштине и развоја парламентарне
демократије, а на добробит свих грађана.
1.5. Визија
Визија Службе је да, обављајући послове на високом нивоу професионалности, организованости, ефикасности и примењујући у свом раду стандарде најбољих парламентарних пракси, континуирано подиже свој углед и
пословање.
1.6. Изазови
Од самог почетка рада Служба је са укупно 352 запослена што је 1,4 запослена према једном народном посланику (упоредо посматрано просек
је три запослена према једном народном посланику) била суочена са великим обимом и сложеношћу посла. Интезитет законодавне активности
Народне скупштине, вршење њене представничке, изборне и контролне
функције, жеља за реорганизацијом, унапређењем и модернизацијом рада
Службе захтевао је пуно ангажовање свих запослених у Служби. Пуно ангажовање свих запослених током целог сазива Народне скупштине значајно
је отежавало планирање њиховог учешћа у стручном усавршавању (тренинзи, семинари, округли столови, конференције, студијске посете, други видови обука).
Чињеница да је до пред сам крај 2011. године на снази био умногоме превазиђен Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места
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у Служби Народне скупштине Републике Србије, који није обезбеђивао довољан број извршилаца и могућност напредовања путем промене радног
места и звања, битно је утицала на додатну мотивацију запослених и њихово награђивање према постигнутим резултатима рада.
Доношењем новог Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Служби Народне скупштине од 22. новембра 2011. године повећан је број извршилачких радних места, предвиђена су виша звања,
чиме је омогућено напредовање запослених сагласно њиховом радном ангажовању и резултатима рада, створена је могућност ангажовања додатних
квалитетних кадрова за потребе пружања стручне и друге подршке народним посланицима, успостављена је квалитетнија међусекторска координација и уведени су нови пословни процеси чиме се омогућава модернизација рада. Створени су формално-правни услови за успешно обављање
послова из надлежности Службе у дужем временском периоду.
1.7. Вишегодишњи план развоја Службе и годишњи план рада
Службе
Доношењем Вишегодишњег плана развоја Службе за период 2011—2015.
године у чијој изради су учествовали руководиоци свих организационих јединица по први пут у пракси рада утврђена је планска функција рада Службе
за дужи временски период. Са циљем унапређења квалитета рада и ефикасности послова које Службе обавља за потребе Народне скупштине, радних тела Народне скупштине, народних посланика, председника и потпредседника Народне скупштине и посланичких група у Народној скупштини,
утврђено је шест стратешких циљева за период 2011—2015. године.
Годишњи план рада Службе који је у формално-правном смислу први пут
донет 31. јануара 2011. године имао је за циљ имплементацију стратешких
циљева предвиђених Вишегодишњим планом развоја Службе за период
2011—2015. године. Евалуација првог годишњег плана рада Службе показала је да је извршен успешно и дала смернице за унапређење годишњег плана рада Службе за 2012. годину (донет је 31. јануара 2012. године)
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ДРУГИ ДЕО
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1. Кабинет председника Народне скупштине

У Кабинету председника Народне скупштине (у даљем тексту: Кабинет) обављају се послови који се односе на проучавање и обраду аката које разматра
Народна скупштина и других аката упућених председнику и потпредседницима Народне скупштине, организацију и координацију у вези са остваривањем сарадње председника Народне скупштине са државним органима,
организацијама и телима, као и са међународним организацијама и институцијама, припрему информација, стручних анализа и мишљења за потребе
председника и потпредседника Народне скупштине, припрему подсетника
и других материјала од значаја за учешће председника, односно потпредседника Народне скупштине на састанцима Колегијума Народне скупштине,
конференцијама, округлим столовима и другим скуповима, припрему материјала за разговоре са председницима парламената и држава, министрима,
амбасадорима, страним делегацијама, другим гостима из иностранства као
и други послови од значаја за вршење функције председника и потпредседника Народне скупштине
У наставку у оквиру тачке 1. приказани су послови које су запослени у
Кабинету председника Народне скупштине обављали за потребе председника Народне скупштине у извештајном периоду.
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1.1. Активности Кабинета у вези са пословима који се односе на
проучавање аката које разматра Народна скупштина и праћење
рада одбора са циљем информисања председника Народне
скупштине
У периоду од 11. јуна 2011. године до 13. марта 2012. године Народна
скупштина је донела 807 закона и 217 других општих аката. Запослени у
Кабинету су за сваки од ових аката припремили стручну инфорамцију о
кључним елементима садржаним у предлогу акта и презентирали је председнику Народне скупштине.
Такође, саветници запослени у Кабинету су пратили седнице свих радних тела Народне скупштине и о закључцима радних тела у вези са разматрањем
тачака дневног реда информисали председника Народне скупштине.
1.2. Припрема информација и подсетника за учешће председника
Народне скупштине на конференцијама, округлим столовима
и другим скуповима, као и припрема састанака Колегијума
Народне скупштине
У извештајном периоду председник Народне скупштине је учествовала на
177 конференција, округлих столова и других скупова. За сваку од наведених активности запослени у Кабинету су припремали детаљну информацију
као и предлог обраћања.
Од доношења Закона о Народној скупштини 26. фебруара 2010. године па до
13. марта 2012. године одржано је укупно 16 састанака Колегијума Народне
скупштине од чега четири редовна и 12 ванредних састанака (први редовни
састанак Колегијума одржан је 24. марта 2010. године). За сваки од састанака
Колегијума Народне скупштине запослени у Кабинету припремили су пратећи материјал и стручне информације за председника Народне скупштине.
1.3. Припрема писаних и усмених стручних информација у вези са
међународним активностима председника Народне скупштине
(разговори са амбасадорима, страним делегацијама, званичне
посете иностраним институцијама)
У извештајном периоду, спољнополитичке активности председника
Народне скупштине огледале су се у пријему 139 амбасадора и шефова
мисија и 138 званичника међународних делегација. Свака од ових активности председника Народне скупштине подразумевала је припрему општег
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подсетника о билатералним односима двеју земаља, подсетника за састанак, информацију о разлогу посете и саставу делегације
У истом периоду председник Народне скупштине је обавила 46 посета иностранству. Запослени у Кабинету су за сваку од ових активности, поред логистичких припрема, припремили стручну информацију. Након завршетка активности Одбору за иностране послове подношен је одговарајући
извештај
1.4. Припрема и праћење јавних наступа председника Народне
скупштине
У извештајном периоду запослени у Кабинету председника Народне
скупштине имали су 1.703 активности у вези са медијским наступима председника Народне скупштине (најаве, саопштења, припреме за изјаве за медије, припрема интервјуа и ауторизација). Такође, запослени у Кабинету су
сваког радног дана за потребе председника Народне скупштине, на основу
укупног прес клипинга, припремали преглед најважнијих догађаја.
1.5. Извештај о примљеним и обрађеним захтевима и представкама
грађана
Председнику Народне скупштине је у извештајном периоду упућено преко 1800 дописа и представки грађана који су се обраћали за помоћ, износећи своје незадовољство радом других државних органа и предлагали доношење аката.
Директно из Кабинета председника Народне скупштине одговорено је на
преко 650 захтева, одборима Народне скупштине је прослеђено преко 300
захтева на даље поступање, другим деловима Службе прослеђено је преко
250 захтева, око 300 аката је адактирано због неразумљиве садржине, док је
на остале одговарано телефонским путем или електронском поштом.
1.6. Ангажовање запослених у Кабинету у пројектима и програмима
Народне скупштине
Запослени у Кабинету су учествовали у свим пројектима сарадње са међународним организацијама (УНИЦЕФ, УНДП, УСАИД, НДИ, ОЕБС, ВФД).
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2. Генерални секретаријат

У Генералном секретаријату секретаријату Народне скупштине обављају се
послови који су општи и заједнички за целу Службу, послови у вези са обезбеђивањем јединственог рада Службе, послови интерне ревизије, припреме и обраде седница Народне скупштине и издавања стенографских бележака, односа с јавношћу, протокола и презентације скупштинске баштине,
послови праћења пројеката који се односе на унапређење и организацију рада Службе, послови у вези са применом прописа којима се уређују
доступност информација од јавног значаја и тајност података, борба против
корупције и равноправност полова и други стручни и административни послови од значаја за вршење функције генералног секретара и заменика генералног секретара.
2.1. Интерни ревизор
Законом о Народној скупштини прописано је да интерну контролу извршења скупштинског буџета спроводи интерни ревизор у Народној скупштини, у складу са планом вршења контроле. Функција интерне ревизије уређена је још и Законом о буџетском систему, као и другим подзаконским актима.
Интерни ревизор започела је са радом у Народној скупштини 27. априла
2011. године. На самом почетку интерни ревизор се упознала са пословним процесима у Народној скупштини и на основу обављених разговора са
руководиоцима организационих јединица у Служби генералном секретару
поднела Извештај о значају увођења система интерне контроле у Народној
скупштини, са одговарајућим препорукама.
С тим у вези, почев од 7. јула 2011. године до 6. фебруара 2012. године, донет је низ интерних аката, пре свега из области финансијско-материјалног
пословања у Народној скупштини, којима се значајно унапређују пословни процеси које спроводи Служба у оквиру свог делокруга рада. Такође, 17.
октобра 2011. године образована је Радна група која има за циљ увођење и
праћење система интерне контроле у Народној скупштини.
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2.2. Информације од јавног значаја
У периоду од 11. јуна 2008. године до 13. марта 2012. године Народна
скупштина примила је укупно 471 захтев за приступ информацијама од јавног значаја. На све захтеве је одговорено у законском року од 15 дана.
Највећи број захтева, укупно 196, упутила су средства јавног информисања.
У 2008. и 2009. години најчешће тражене информације медија односиле су
се на примања народних посланика које остварују по основу плате и посланичког додатка, посебно дневница за доласке на седнице Народне скупштине и њених радних тела. Након одлуке Административног одбора од 24. априла 2009. године, којом је укинуто право народних посланика на накнаду
трошкова за исхрану (дневница), тражени су подаци о трошковима Народне
скупштине по основу других припадајућих накнада народним посланицима.
Чести су били захтеви за подацима електронске евиденције активности народних посланика на седницама Народне скупштине: време које су проводили у скупштинској сали и трајању излагања, ко је од народних посланика
најдуже а ко најкраће говорио, позивање на имунитет народних посланика. Новинаре је занимао учинак Народне скупштине у обављању законодавне активности (број донетих закона и осталих аката, број радних дана, трошкови једног дана заседања Народне скупштине) али и начин коришћења
буџетских средстава додељених Народној скупштини, затим сврха и дестинације службених путовања у иностранство делегација Народне скупштине, као и трошкови службених путовања народних посланика и запослених
у Служби. Тема великог броја захтева био је и радно-правни статус народних посланика.
Медији су се у великој мери интересовали за радове на рестаурацији Велике
сале Дома Народне скупштине, који су започети током 2008. године и завршени почетком 2009. године. Тражене су и информације о тендерској документацији, планираним и утрошеним средствима, роковима, условима уговарања послова, извођачима радова итд.
Примедбе упућиване од стране медија тицале су се непходности што брже
доставе информација, због природе посла и благовременог извештавања,
те је рок одговора медијима, иако су били сложени и обимни, а захваљујући
пре свега разумевању и ангажовању запослених у свим организационим јединицама Службе, износио у просеку пет до шест дана.
Удружења грађана, невладине организације, научне институције и појединци, као и грађани – најчешће су, у 2008. и 2009. години, од Народне
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скупштине тражили копије оригиналне документације из архиве и писарнице Народне скупштине (предлога закона, образложења предлога закона,
поднетих амандмана и пратећа акта надлежних одбора и Владе, записника и стенографских бележака са седница Народне скупштине и њених радних тела).
Од 11. јуна до 31. децембра 2008. године поднето је укупно 67 захтева за
приступ информацијама од јавног значаја.
У 2009. години укупан број захтева био је 116.
У 2010. години забележен је повећан број захтева медија, са већ наведеним
траженим информацијама. Највише се повећао број захтева грађана, невладиних организација и удружења грађана, што је најбољи доказ значаја рада
Народне скупштине за ширу јавност.
Током 2010. године медијима су честа тема извештавања, као и захтева,
били радови на рестаурацији главне фасаде Дома Народне скупштине.
Тражени су и добијени сви подаци који се тичу уговорених и изведених радова – од цене дневног закупа скела до тендерске и уговорне документације, уз неопходна појашњења стручне терминологије и анализе пројектне документације.
Укупан број захтева у 2010. години био је 161.
У 2011. години Народна скупштина и Служба учиниле су велики напредак
у унапређењу јавности свога рада. Крајем децембра 2010. објављен је нови Информатор о раду, са табеларним приказом планираних и утрошених
средстава у оквиру утврђеног скупштинског буџета – на шестомесечном и
годишњем нивоу – затим, трошкова Народне скупштине по свим основама
активности народних посланика, по посланичким групама и народним посланицима појединачно, као и свим јавним набавкама на годишњем нивоу.
Настављени радови на инвестиционом и текућем одржавању зграде Дома
Народне скупштине, пре свега Мале сале Дома Народне скупштине, узроковали су захтеве за информацијама о врсти радова, предвиђеним трошковима радова, ценама набављеног материјала.
Укупан број захтева у 2011. години био је 127.
У прва два месеца 2012. године број поднетих захтева за приступ информацијама нешто је мањи у поређењу са истим периодом 2011. године. Медији
и правна лица поднели су по девет, а физичка лица четири захтева.
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Средства јавног информисања у овом периоду занимао је наставак радова на рестурацији зграда Народне скупштине, који су радови планирани и
њихова цена, затим активности народних посланика на седницама Народне
скупштине – колико је дана заседала Народна скупштина у 2011. години,
број донетих закона и осталих аката, број проведених сати народних посланика у сали за седнице Народне скупштине, колико пута су народни посланици дискутовали и време трајања дискусије. Медије је занимао и исплаћен
прековремени рад за именована и постављена лица у Народној скупштини у 2011. години, али и одржани семинар за део запослених у Служби, трошење средстава за хигијену и др.

Удружења грађана и невладине организације обраћали су се захтевом
за доставу аката Народне скупштине, као и докумената које није донела
Народна скупштина, али су јој достављена на разматрање или одлучивање.
У извештајном периоду против Народне скупштине поднета је једна тужба у управном поступку, која се тицала захтева из 2008. године. По истој је у
потпуности поступљено 2009. године.
Изјављено је укупно пет жалби Поверенику за информације од јавног значаја. По свим жалбама генерални секретар или овлашћено лице за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја доставили
су Служби Повереника целокупну тражену документацију.
Народној скупштини у 2009, 2010. и 2011. години, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности доделио је највише
признање поводом „Међународног дана права јавности да зна”, са образложењем да спада у оне органе власти и државне институције „у којима се слобода приступа информацијама не доживљава као наметнута обавеза, већ
као примерена односу органа власти и јавности”.
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2.3. Одељење за послове протокола, едукацију и презентацију
скупштинске баштине
У Одељењу за послове протокола обављају се послови који се односе на
планирање, припрему и реализацију протоколарних активности у Народној
скупштини, припрему и уређење пословних просторија Народне скупштине за церемонијална дешавања, организацију и реализацију међународних
сусрета и путовања председника и потпредседника Народне скупштине,
народних посланика и делегација Народне скупштине у земљи и иностранству, комуникацију са дипломатским представницима и представницима
међународних организација.
У периоду од 11. јуна 2008. године до 13. марта 2012. године Народна
скупштина је значајно унапредила своју отвореност према грађанима. Од
11. јуна 2008. године до 20. децембра 2010. године послови који су наведени
у наставку извештаја у оквиру тачке 2.3. обављали су се у оквиру Одељења
за послове протокола. Изменом Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Служби Народне скупштине од 20. децембра
2011. године Одељење мења свој назив у Одељење за послове протокола, едукацију и презентацију скупштинске баштине и добија још једну ужу
унутрашњу организациону јединицу (Група за едукацију и презентацију
скуштинске баштине).
2.3.1. Одељење за послове протокола
У извештајном периоду запослени у Одељењу за послове протокола успешно су организовали укупно 538 протоколарних активности.
У периоду од 11. јуна 2008. године до 13. марта 2012. године организовано
је шест председничких посета и 77 семинара, округлих столова и домаћих
конференција.
У току 2009. године организована је 21 председничка посета, три међународне конференције и 91 семинар, округлих столова и домаћих конференција.
У току 2010. године организовано је 11 председничких посета, пет међународних конференција и 93 округла стола и домаћих конференција.
У току 2011. године организована је 21 председничка посета, 15 међународних конференција и 143 семинара, округлих столова и домаћих
конференција.
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У периоду од 1. јануара до 13. марта 2012. године, организоване су две председничке посете, три посете страних делегација, три међународне конференције и 44 семинара, округлих столова и домаћих конференција.

2.3.2. Група за едукацију и презентацију скупштинске баштине
У групи за едукацију и презентацију скупштинске баштине обављају се послови који се односе на припрему и реализацију програма посета грађана,
домаћих и страних делегација Народној скупштини и посете представника
Народне скупштине грађанима на територији Републике Србије као и реализацију других програма отварања Народне скупштине према јавности,
обезбеђивање едукације и презентације рада Народне скупштине и израду мултимедијалних и едукативно-информативних материјала с тим у вези. У
периоду који је обухваћен извештајем је осмишљено, организовано и спроведено низ програма, пројеката и манифестација. Такође, снимњени су филмови, серије и емисије.
2.3.2.1.

Програми за посетиоце

Народна скупштина је уз дугогодишњу подршку Мисије ОЕБС-а у Републици
Србији развијала програме који се односе на приступ јавности. У извештајном периоду организовани су и спроведени следећи програми:
„Дан отворених врата” – програм који се састоји од обилазка Народне
скупштине од стране грађана уз стручно вођење, програм „Приближимо институције грађанима” – који се састоји до обједињених обилазака Народне
скупштине, зграде Председништва и Владе, путем кога су посетиоци имали прилику да се упознају са радом ових институција, као и здањем у којем
су боравили, програм „Твој глас твоја будућност” – који је намењен ученицима средњих школа, односно популацији најмлађих бирача који су имали
прилику да се упознају са путем закона у целини и на лицу места. У оквиру
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овог програма ученици су боравили у посети најчешћем предлагачу закона – Влади, затим Народној скупштини, где су имали прилику да се упознају
са поступком доношења закона, и на крају председнику Републике, који
указом проглашава закон.
У периоду обухваћеним овим извештајем забележена је велика заинтересованост грађана за наведене програме. Од почетка рада у Великој сали Дома
Народне скупштине (март 2009. године), створили су се услови за праћење
седница Народне скупштине са галерије, што је умногоме повећало интересовање грађана за рад Народне скупштине и то посебно током 2011. године.
Овим је начелно промењен карактер посета, будући да највећи део посетилаца долази са жељом да се пре свега упозна с радом Народне скупштине,
а не више само да обиђе зграду као споменик културе. Велики број наставника грађанског васпитања, Устава и права грађана и историје доводило
је ученике како би се кроз програм „Твој глас твоја будућност” упознали са
законодавним процесом у Републици Србији. За овај програм велико интересовање су исказивали Правни факултет и Факултет политичких наука
Универзитета у Београду.
2.3.2.2.

Промотивни филм ,,Народна скупштина кућа свих грађана”

Филм ,,Народна скупштина кућа свих грађана” је снимљен уз подршку Мисије
ОЕБС-а у Републици Србији, а у продукцији ПГ „Мрежа”. Тематика филма везана је за посету четворочлане београдске породице Народној скупштини и
њихове сусрете са председником Народне скупштине и генералним секретаром кроз које се упознају са радом Народне скупштине. Из угла различитих интересовања чланови породице стичу слику о надлежности Народне
скупштине и њеним функцијама.
Филм „Народна скупштина кућа свих грађана” је снимљен као едукативни
материјал и дистрибуиран средњим школама и факулетима у Србији.
2.3.2.3. Пројекат мобилног парламента или „outreach” програм Народне
скупштине (теренске делегације састављене од народних посланика и запослених у Служби, које представљају рад Народне скупштине грађанима и
одговарају на њихова питања на отвореним трибинама на локалу)
У оквиру овог програма су посећени Врање, Ниш, Пирот, Нови Пазар, Тутин,
Пријепоље, Прибој, Нова Варош, Бачка Топола, Кикинда и Сомбор.
2.3.2.4. Публиковање промотивних брошура „Приближимо институције
грађанима”, „Дом Народне скупштине – уметничке вредности”, „Твој глас
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твоја будућност” – публикована је први пут, и то на три језика (српском,
мађарском и албанском језику)
2.3.2.5. Симулације седница Народне скупштине
Симулација седнице Народне скупштине представља интерактивни метод
учења о законодавном и политичком процесу у Републици Србији. Кроз
преузимање улога у симулираној седници Народне скупштине средњошколци односно студенти имали су прилику да стекну непосредна знања о
улози и значају Народне скупштине. Пројекат је реализован у сарадњи са
Министарством просвете, школским управама из Србије, Факултетом политичких наука Универзитета у Београду и Центром за примењену политику из
Минхена. До сада је реализовано 20 симулација седнице Народне скупштине у којима је учествовало близу 500 учесника (ученици средњих школа и
студенти), као и две симулације намењене професорима средњих школа из
целе Србије.
2.3.2.6.

Пројекат ,,Учимо за Европу”

Пројекат ,,Учимо за Европу” реализован је у јесен 2010. године за студенте који су писали на тему ,,Народна скупштина у процесу евроинтеграција”.
Циљ пројекта био је упознавање са радом европских институција у Бриселу
а 20 студената који су написали најбоље радове по одлуци жирија боравили су у Бриселу у посети институцијама Европске уније
2.3.2.7.

Виртуелна шетња кроз Народну скупштину

Виртуелна шетња кроз Народну скупштину израђена је у сарадњи са фирмом „З ЛАБ МЕДИА”. Виртуелна шетња кроз Народну скупштину омогућава
растућој популацији корисника интернета да се на савремен начин упознају
са унутрашњим изгледом Дома Народне скупштине.
2.3.2.8.

Манифестација „Дани европске баштине” у којој је учествовала
Народна скупштина

Од 2008—2011. године у склопу ове манифестације реализоване су три изложбе намењене грађанима. Свака изложба је пажљиво планирана како
би изашла у сусрет тематици дана европске баштине, која се мења сваке
године.
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2.3.2.9.

Изложбе у Дому Народне скупштине

У Дому Народне скупштине реализовано је више изложби, од којих посебно истичемо изложбу посвећену Стевану Ћирићу, председнику Народне
скупштине, првом у овом здању, која је одржана марта 2011. године, као и
изложбу венецијанских маски које су радила лица са посебним потребама.
2.3.3. Филмови, серије и емисије
У Дому Народне скупштине снимани су следећи филмови, серије и емисије:
 „Lo scandalo della banca Romana”, 2009, телевизијски филм који је емитован на италијанском ТВ каналу РАЈ УНО (RAI UNO);
 Радио телевизија Србије снимала je драму „Маска” Милоша Црњанског
2009, такође је снимана и документарна емисија поводом 20 година
од смрти Данила Киша 2010, као и епизоде серије „Бела лађа”, Синише
Павића, 2009—2010;
 „Кориолан” (Coriolanus), 2010, дугометражни играни филм – редитељски
деби оскаровца Ралфа Фајнса;
 „Од колевке па до гроба”, 2010, – филм аутора Ивана Мандића у продукцији Академског филмског центра Дома културе Студентски град;
 „Титаник – крв и челик” (Titanic blood and steel), 2011, британска серија;
 Емисија Радио телевизије Србије „Лети лети песмо моја”, „Моје песме
моји снови” и „Играле се делије на сред земље Србије” – сплет фолклорних игара из Србије.
У периоду од 11. јуна 2008. године до 13. марта 2012. године Народну
скупштину је укупно посетило 48.602 посетиоца.
У 2008. години Народну скупштину је посетило 5.200 ђака и студената, 2.150
пензионера и старијих особа, 1.350 страних посетилаца – туриста, 1.100
учесника делегација, 600 гостију Народне скупштине и народних посланика, 250 лица са посебним потребама, што свеукупно чини 10.650 посетилаца.
У 2009. години Народну скупштину је посетило 5.500 ђака и студената, 2100
пензионера и старијих особа, 1.350 страних посетилаца – туриста, 1.200
учесника делегација, 550 гостију Народне скупштине и народних посланика, 220 лица са посебним потребама, 1.000 лица је пратило седницу са галерије Народне скупштине, што свеукупно чини 11.920 посетилаца.
У 2010. години Народну скупштину је посетило 5.700 ђака и студената, 2.250
пензионера и старијих особа, 1.350 страних посетилаца – туриста, 850 учесника делегација, 580 гостију Народне скупштине и народних посланика, 320
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лица са посебним потребама, 1.500 лица је пратило седницу са галерије
Народне скупштине, што укупно чини 12.550 посетилаца.
У 2011. години Народну скупштину је посетило 7.030 ђака и студената, 1.626
пензионера и старијих особа, 890 страних посетилаца – туриста, 720 учесника делегација, 370 гостију Народне скупштине и народних посланика,
120 лица са посебним потребама, 2000 лица је пратило седницу са галерије
Народне скупштине, што свеукупно чини 12.756 посетилаца.
Током јануара и фебруара 2012. године Народну скупштину је посетило
480 ђака и студената, 93 страна посетиоца – туриста, 26 учесника делегација, 50 гостију Народне скупштине и народних посланика, док је 77 лица
пратило седницу са галерије Народне скупштине, што свеукупно чини 726
посетилаца.

2.4. Одељење за припрему и обраду седница Народне скупштине и
Одсек за издавање стенографских бележака
У Одељењу за припрему и обраду седница Народне скупштине обављају
се послови који се односе на: припрему и организовање седница Народне
скупштине, прибављање и припремање документационих материјала и података потребних за рад седнице Народне скупштине, припремање аката
донетих на седницама Народне скупштине за објављивање у „Службеном
гласнику Републике Србије”, припрема-ње изворних аката које доноси
Народна скупштина, припремање и давање информација народним посланицима о одржавању седница Народне скупштине и други стручни и административни послови за потребе Народне скупштине.
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У Одсеку за издавање стенографских бележака обављају се послови који
се односе на: уређивање стенографских бележака са седнице Народне
скупштине ради објављивања, организовање ауторизације и смисаоно-језичка обрада неауторизова-них бележака, правно-језичку редакцију и лекторисање, формулисање посланичких питања, формирање књига бележака
и њихово графичко обликовање за штампање, опремање сређених и ауторизованих бележака и припремање графичких решења наслова, садржаја
и регистра говорника, припремање адресара корисника штампаних књига
и архивирање и чување базе података о књигама стенографских бележака.
У периоду од 11. јуна 2008. године до 13. марта 2012. године Народна
скупштина је одржала укупно 98 седница, од чега 39 у редовном заседању,
38 у ванредном заседању, 11 посебних седница, једну конститутивну седницу и 9 седница на којима су чланови Владе одговарали на посланичка питања у вези са актуелном темом.






седнице у редовном заседању
седнице у ванредном заседању
посебне седнице
конститутивна седница
седнице на којима су чланови
Владе одговарали на посланичка
питања у вези са актуелном темом
 укупно

39
38
11
1
9
98

Број одржаних седница
Укупан број дана заседања у овом периоду био је 518, од чега пет дана конститутивне седнице, 326 дана у редовном заседању, 167 дана у ванредном
заседању, 11 дана посебних седница и девет дана седнице за одговарање на
посланичка питања.







конститутивна седница
седнице у редовном заседању
седнице у ванредном заседању
посебне седнице
седнице за одговарање на посланичка питања
укупно
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5
326
167
11
9
518

Број дана заседања
Народна скупштина размотрила је укупно 1.002 тачке дневног реда, од чега
на конститутивној седници пет тачака, у редовном заседању 775, у ванредном заседању 209 и на посебним седницама 13.






конститутивнa седница
у редовном заседању
у ванредном заседању
на посебним седницама
укупно

5
775
209
13
1002

Број тачaкa дневног реда
У овом сазиву Народна скупштина донела је 807 закона и 217 других аката.
Поднето је укупно 22.251 амандман. Постављено је укупно 766 посланичких
питања, од којих је добијен одговор на 575. Затражено је 1.240 обавештења
и објашњења, а добијено 786 одговора.





број донетих закона
број донетих аката
број поднетих амандмана
број постављених
посланичких питања

 број затражених обавештења
и објашњења

807
217
22.251
766
(одговорено на 575)
1.240
(одговорено на 786)

Такође, у овом сазиву објављено је укупно 137 књига стенографских бележака на 42.049 страна. Од чега у 2008. години 30 књига на 9.212 страна, у
2009. години 55 књига на 17.693 страна, у 2010. години 40 књига на 11.936
страна и до маја 2011. године 12 књига на 3.208 страна.
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3. Сектор за законодавство

У Сектору за законодавство обављају се послови који се односе на припрему и обраду материјала за потребе посланичких група, припрему и обраду
аката од значаја за рад радних тела, анализу закона, предлога закона и других општих аката, анализу усклађености прописа са прописима Европске
уније, израду информативних и аналитичких истраживања, библиотечку
грађу и други послови за потребе Народне скупштине од значаја за вршење
законодавне и контролне функције.
3.1. Радна тела
Пословником Народне скупштине, који је ступио на снагу 5. августа 2010.
године, утврђен је нови број и делокруг сталних радних тела (одбора) у
Народној скупштини. Чланом 295. Пословника предвиђено је да одбори образовани претходним пословником настављају рад у складу са делокругом
утврђеним тим пословником, а до конституисања Народне скупштине у новом сазиву.
Запослени који обављају послове за потребе 28 сталних радних тела (одбора) организационо припадају новом Сектору за законодавство, док запослени који обављају послове за потребе Одбора за иностране послове
и Одбора за развој и економске односе са иностранством организационо
припадају новом Сектору за међународне односе.
Претходним Пословником Народне скупштине („Службени гласник РС”,
број 14/09 – пречишћени текст) било је предвиђено 30 сталних радних тела
(одбора) у Народној скупштини. Новим Пословником Народне скупштине
предвиђено је 19 сталних радних тела (одбора), док је Одбор за права детета предвиђен као посебно радно тело. Основна надлежност одбора утврђена је Пословником, док за поједине одборе надлежност произлази непосредно из Устава Републике Србије и закона.
Одбори актуелног сазива Народне скупштине конституисани су Одлуком
Народне скупштине 27. маја 2008. године, на предлог председника посланичких група, и то сразмерно броју народних посланика које посланичке групе имају у Народној скупштини. Одбори броје од 17 до 25 чланова. Чланом 28. Закона о Народној скупштини и чланом 24. Пословника
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Народне скупштине предвиђено је да чланови одбора могу да имају заменике. Имајући у виду наведено, Народна скупштина је донела Одлуку о избору заменика чланова одбора („Службени гласник РС”, број 23/11).
Од 30 сталних одбора конституисано је 29. Одбор за привредне реформе
није конституисан, с обзиром на то да је, од укупно 21 члана, изабрано девет чланова.
У наставку извештаја у оквиру тачке 3. која се односи на Сектор за законодавство приказан је преглед активности радних тела Народне скупштине.
У периоду од 11. јуна 2008. године до 13. марта 2012. године у циљу успешног реализовања свих ниже наведених активности запослени у оквиру
Сектора за законодавство пружали су стручну и другу подршку народним
посланицима (председнику, заменику председника, члановима одбора и заменицима чланова одбора).
3.1.1. Седнице одбора
Oдбори су у периоду од конституисања до 13. марта 2012. године одржали
укупно 1271 седницу, и то:






















Законодавни одбор
Административни одбор
Одбор за правосуђе и управу
Одбор за финансије
Одбор за науку и технолошки развој
Одбор за здравље и породицу
Одбор за европске интеграције
Обор за индустрију
Одбор за рад, борачка и социјална питања
Одбор за одбрану и безбедност
Одбор за саобраћај и везе
Одбор за Косово и Метохију
Одбор за културу и информисање
Одбор за пољопривреду
Одбор за равноправност полова
Одбор за просвету
Одбор за омладину и спорт
Одбор за приватизацију
Одбор за смањење сиромаштва
Одбор за заштиту животне средине
Одбор за иностране послове

156
110
96
92
65
60
55
52
47
46
45
41
40
39
35
34
33
33
26
26
22
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Одбор за урбанизам и грађевинарство
Одбор за трговину и туризам
Одбор за односе са Србима изван Србије
Одбор за локалну самоуправу
Одбор за међунационалне односе
Одбор за представке и предлоге
Одбор за уставна питања
Одбор за развој и економске
односе са иностранством
 Одбор за привредне реформе

20
19
19
17
15
10
10
8
—

3.1.2. Радна група за права детета
Радна група за права детета образована је Одлуком Одбора за смањење сиромаштва 9. марта 2009. године (има 19 чланова) и одржала је 14 седница.
3.1.3. Комисија за контролу извршења кривичних санкција
Народна скупштина је донела Одлуку о образовању Комисије за контролу
извршења кривичних санкција („Службени гласник РС”, број 49/11 – примењује се од 14. јула 2011. године). Састав петочлане Комисије, коју чине народни посланици – представници Одбора за правосуђе и управу, Одбора за
рад, борачка и социјална питања и Одбора за здравље и породицу, утврђен
је Одлуком Народне скупштине о избору чланова Комисије за контролу извршења кривичних санкција („Службени гласник РС”, број 71/11 од 26. септембра 2011. године). Комисија за контролу извршења кривичних санкција
одржала је укупно четири седнице.
3.1.4. Одржавање седница одбора
Седнице одбора су углавном одржаване у Београду, у просторијама
Народне скупштине (Краља Милана 14 и Трг Николе Пашића 13), док су 34
седнице одбора одржане ван седишта Народне скупштине, и то:
 Одбор за науку и технолошки развој (3) – Винча – Институт за нуклеарне
науке, 30. маја 2011. године, на тему:„Информација о Институту за нуклеарне науке „Винча” и о Јавном предузећу „Нуклеарни објекти Србије”; Земун
– „Институт за физику”, 31. октобра 2011. године, на тему: „Информација
о Институту за физику и његовом учешћу у раду на пројектима” и Бачки
Петровац – Одељење за органску производњу и биодиверзитет, 4. новембра 2011. године, на тему: „Информација о Институту за ратарство и
повртарство Нови Сад и његовом учешћу у раду на пројектима”.
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 Одбор за омладину и спорт (5) – Нови Београд, 18. јуна 2009. године, на
тему: „Стање и проблеми у вези са организацијом Универзијаде 2009. у
Београду”; Београд, 17. новембра 2009. године, на тему: „Информација
Министарства омладине и спорта о активностима, пројектима и утрошеним средствима у вези са ревитализацијом Републичког завода за
спорт”; Крагујевац, 10. децембра 2009. године, на тему: „Информација
Министарства омладине и спорта о спровођењу и имплементацији
Националне стратегије за младе”; Ваљево, 30. марта 2011. године, на тему: „Активности антидопинг агенције Републике Србије” и Ниш, 22. децембра 2011. године, на тему: „Организација 10. рукометног првенства
Европе за мушкарце”.
 Одбор за заштиту животне средине (1) – Панчево, 10. октобра 2008. године, на тему: „Стање и проблеми због загађења животне средине у
Панчеву”.
 Одбор за рад, борачка и социјална питања (1) – Нови Сад, 27. октобра
2009. године, на тему: „Предлог закона о волонтирању у начелу”.
 Одбор за културу и информисање (1) – Кањижа, 15. новембра 2010. године, на тему: „Покретање иницијативе Одбора за културу и информисање
за доделу одликовања Јожефу Нађу”.
 Одбор за Косово и Метохију (5) – Звечан, 17. фебруара 2009. године, на тему:
„Резултати Мисије ЕУЛЕКС у АП Косово и Метохији”; Косовска Митровица,
14. априла 2009. године, на тему: „Разматрање одлуке Владе Републике
Србије о распуштању Скупштине града Приштина и Скупштине општине Пећ и образовању привремених органа у Граду Приштина и општини
Пећ”; Штрпце, 1-2. јул 2009. године, на тему: „Стратегија одрживог опстанка и повратка на КиМ”; Косовска Митровица, 18. априла 2011. године,
на тему: „Разматрање представке професора Факултета техничких наука
у Косовској Митровици” и Административни прелаз Брњак, 16. септембра 2011. године, на тему: „Информисање чланова Одбора за КиМ о досадашњем току преговора са привременим институцијама самоуправе
у Приштини”.
 Одбор за здравље и породицу (2) – Тутин, Дом здравља, 22. октобра
2009. године, на тему: „Проблеми здравствене службе у местима удаљеним од већих медицинских центара” и Краљево, Здравствени центар
„Студеница” 11. априла 2011. године, на тему: „Проблеми рада здравствене службе након земљотреса у Краљеву”.
 Одбор за индустрију (3) – Шабац, 18. новембра 2009. године, на тему: „Информација о проблемима у приватизацији предузећа Зорка а.д.
Шабац”; Тамнава, 24. децембра 2009. године, на тему: „Стратегија развоја
енергетике Републике Србије до 2015. године” и Младеновац, 31. маја
2011. године, на тему: „Упознавање са радом концерна Петар Драпшин
А.Д. у реструктурирању, као и са проблемима у наменској и металној
индустрији”.
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 Одбор за представке и предлоге (2) – Ниш, 4. новембра 2010. године, на
тему: „Разматрање поднетих представки и предлога грађана Одбору” и
Нови Сад, 29. септембра 2011. године, на тему: „Разматрање представки
које се односе на приватизацију земљорадничких задруга, као и о обрађеним представкама од јуна до октобра 2011. године”.
 Одбор за правосуђе и управу (2) – КПЗ Забела, 17. марта 2009. године, на
тему: ”Разматрање информације министра правде у вези са мерама разрешења управника и начелника КПЗ Забела, као и у вези са покретањем
поступка за разрешење судије Врховног суда Србије” и Специјална психијатријска болница „Горња Топоница” и КПЗ Ниш, 23. априла 2010. године, на тему: „Разматрање информације Министарства правде о условима и проблемима у области извршавања кривичних санкција” (заједно са
Одбором за здравље и породицу и Одбором за рад, борачка и социјална питања).
 Одбор за пољопривреду (3) – Бечеј, 24. марта 2009. године, на тему:
„Програми рада и расподеле и коришћење средстава субвенција у области пољопривреде, шумарства и водопривреде у 2009. години, као и
о Програму мера здравствене заштите животиња у 2008. години”; Нови
Пазар, 15. октобра и Сјеница 16. октобра 2009. године, на тему: „Стање и
унапређивање сточарске производње на подручју општина Нови Пазар,
Сјеница и Тутин и о производњи и пласману сјеничког сира”.
 Одбор за равноправност полова (2) – Ниш, 28. септембра 2009. године, на тему: „Разматрање Предлога закона о равноправности полова” и
Житиште, 20. септембра 2010. године, на тему: „Положај жена на селу”.
 Одбор за смањење сиромаштва (3) – Лесковац, 4. децембра 2008. године,
на тему: „Локални механизми за остваривање права особа са инвалидитетом у области образовања, запошљавања, сервиса и приступачности”;
Бор, 28. октобра 2009. године, на тему: „Положај сиромашних старих људи у Србији, са посебним освртом на стање у Борском округу” и Ада,
Скупштина општине, 18. октобра 2010. године, на тему: „Успостављање
механизама за образовање одбора за смањење сиромаштва на локалном нивоу”.
Одбор за међунационалне односе (1) – Београд, просторије Министарства
за људска и мањинска права, 17. децембра 2008. године, на тему: „Радна верзија текста предлога закона о националним саветима националних мањина”.
3.1.5. Разматрање предлога закона
Одбори су, у оквиру основне надлежности утврђене Пословником Народне
скупштине, разматрали предлоге закона у начелу и у појединостима, након чега су подносили извештаје Народној скупштини са предлозима
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да Народна скупштина прихвати одређене предлоге закона и поједине
амандмане поднете на предлоге закона, или да их одбије.
Од почетка овог сазива Народне скупштине до 24. фебруара 2012. године на
седницама одбора размотрено је укупно 1.588 предлога закона (исти предлог закона разматрала су најмање два одбора – Законодавни и надлежни
одбор).
С обзиром на то да неке од планираних седница одбора због недостатка
кворума за одлучивање нису одржане, поједини предлози закона и амандмани поднети на те предлоге закона разматрани су на седници Народне
скупштине без извештаја надлежних одбора, у складу са чланом 155. став 5.
Пословника Народне скупштине.
Одбори су разматрали:
 предлоге закона којима се системски уређује одређена област;
 предлоге закона којима се први пут уређује одређена област;
 предлоге закона чијим ступањем на снагу престају да важе до тада важећи закони;
 предлоге закона о изменама и допунама закона;
 предлоге закона о потврђивању међународних уговора;
 предлоге закона из националног програма за интеграцију Републике
Србије у ЕУ.
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43

74

114

212

364

Одбор за финансије

187

3

15

—

127

6

21

74
(69+5)
48
(48+0)
—

88

Одбор за правосуђе и
управу
Одбор за европске
интеграције
Одбор за одбрану и
безбедност
Одбор за саобраћај и везе

7
*(3+4)
23
(23+0)
—

29

—

—

Одбор за науку и
технолошки развој
Одбор за пољопривреду

44

Одбор за рад, борачка и
социјална питања
Одбор за заштиту животне
средине
Одбор за културу и
информисање
Одбор за здравље и
породицу
Одбор за трговину и
туризам
Одбор за просвету

41

Одбор за урбанизам и
грађевинарство
Одбор за развој и
економске односе са
иностранством
Одбор за индустрију

15

9
(9+0)
16
(16+0)
7
(5+2)
5
(4+1)
10
(10+0)
11
(11+0)
5
(5+0)
7
(5+2)
1
(1+0)
4
(2+2)
6

Одбор за омладину и
спорт
Одбор за локалну
самоуправу
Одбор за иностране
послове

Укупно
103

—

56
52

42

30

—
5

—

1
—

4

—

—

5
4

7

—

8

24

1

1

21

1

4

17

2

3

15

1

1
1

12

6

11

2

1

8

1

1

7

1

2

5

—

—

—

1
(1+0)
17
(14+3)
19
(15+4)
3
(2+1)
6
(6+0)
7
(4+3)
7
(4+3)
2
(2+0)
5
(2+3)
8
(4+4)
—

3
(1+2)
—
1
(1+0)
—
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—

Нац. прогр. за
интегр. у ЕУ

807

Одбор

Потврђивање
међ. уговора

Измене и допуне

Законодавни одбор

Системски

Престанак до
тада важећих

Први пут уређени

Табеларни приказ

103

103
41

—

35

—

16

—

13

—

17

—

5

—

9

1

2

—

9

—

4

—

—

—

(5+1)

6

—

—

2

—

3
(3+0)
—

6

—

3
(3+0)

—

—
4

—

—

1

—

1

—

1

—

1

Нац. прогр. за
интегр. у ЕУ

2

Одбор за међунационалне
односе
Одбор за односе са
Србима изван Србије
Одбор за уставна питања

2

Потврђивање
међ. уговора

—

4

Измене и допуне

Први пут уређени

—

Одбор за Косово и
Метохију
Одбор за равноправност
полова
Одбор за приватизацију

4
(0+4)
1
(0+1)
—

1

—

—

—

—

—

—

—

—

1

—

2

—

—

1

—

—

—

—

1

Престанак до
тада важећих

Системски

Укупно

Одбор

—
—

—

—

—

—

Одбор за смањење
сиромаштва
Административни одбор

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Одбор за представке и
предлоге

—

—

—

—

—

—

—

*Напомена: први број у загради означава број предлога закона који је одбор разматрао у оквиру свог делокруга, а други
број означава број разматраних предлога закона о буџету

 Одбор за равноправност полова разматрао је четири предлога закона у
начелу, као заинтересован;
 Одбор за смањење сиромаштва разматрао је пет предлога закона у начелу, као заинтересован;
 Радна група за права детета разматрала је седам предлога закона у
начелу.
3.1.6. Разматрање амандмана
Одбори су размотрили укупно 28.731 амандмана које су на предлоге закона поднели овлашћени предлагачи, од чега 502 амандмана које су поднели одбори на основу члана 155. став 3, члана 157. став 6. и члана 165.
Пословника Народне скупштине.
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Законодавни одбор

Укупно
размотрених
амандмана у
одборима

Размотрени
амандмани
овлашћених
предлагача

Одбор

Амандмани које
је поднео одбор

Табеларни приказ

10751

—

10751

Одбор за правосуђе и управу

4080

83

5163

Одбор за финансије

3151

59

3210

Одбор за заштиту животне средине

1660

25

1685

Одбор за пољопривреду

1599

78

1677

Одбор за рад, борачка и социјална
питања
Одбор за саобраћај и везе

995

33

1028

735

79

814

Одбор за науку и технолошки развој

573

15

588

Одбор за просвету

514

30

544

Одбор за урбанизам и грађевинарство

487

34

521

Одбор за трговину и туризам

481

12

493

Одбор за здравље и породицу

434

10

444

Одбор за омладину и спорт

332

1

333

Одбор за културу и информисање

308

3

311

Одбор за индустрију

238

16

254

Одбор за одбрану и безбедност

198

5

203

Одбор за уставна питања

184

Одбор за међунационалне односе

170

2

172

Одбор за односе са Србима изван Србије

122

4

126

Одбор за равноправност полова

108

6

114

80

4

84

32

—

32

Одбор за развој и економске односе са
иностранством
Одбор за локалну самоуправу
Одбор за европске интеграције
Одбор за КиМ
Административни одбор

184

2

—

—

—

—

—

118

3

—
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3.1.7. Разматрање других аката
Одбори су размотрили укупно 24 предлога других аката (стратегија, декларација, резолуција, препорука, одлука, пословник), и то:
 Одбор за здравље и породицу: три предлога одлуке (осам амандмана);
 Административни одбор: два предлога одлуке (Предлог одлуке о изменама и допунама Пословника Народне скупштине са 17 амандмана,
Предлог пословника са 104 амандмана (101 амандман и три амандмана Одбора);
 Одбор за културу и информисање: Предлог одлуке о утврђивању старе
и ретке књиге од изузетног значаја;
 Одбор за науку и технолошки развој: Предлог одлуке о програму званичне статистике у периоду од 2011. до 2015. године;
 Одбор за одбрану и безбедност: 10 предлога одлука, један предлог дугорочног плана развоја, један предлог Националне стратегије;
 Одбор за КиМ: један предлог резолуције и један предлог одлуке у 2008.
години;
 Законодавни одбор разматрао је Предлог пословника, и друга општа акта, укупно 27, и утврдио пречишћен текст Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС”, број 14/09) и пречишћен текст Пословника
Народне скупштине („Службени гласник РС” број 20/12).
3.1.8. Пододбори и радне групе
Одбори су своју надлежност остваривали и одржавањем седница пододбора и радних група, тако што је:
 Одбор за односе са Србима изван Србије у 2009. години образовао четири пододбора: Пододбор за економска питања дијаспоре и матице;
Пододбор за статусна питања дијаспоре и матице; Подобор за културну
и спортску сарадњу матице и дијаспоре; Пододбор за просвету и научну сарадњу матице и дијаспоре. Наведени пододбори су одржали укупно шест седница, и то: Пододбор за економска питања дијаспоре и матице (2), 26. маја 2009. и 19. маја 2010. године; Пододбор за статусна питања
дијаспоре и матице (2) 26. маја 2009. и 19. маја 2010. године; Пододбор за
културну и спортску сарадњу матице и дијаспоре (1) 26. маја 2009. године, Пододбор за просвету и научну сарадњу матице и дијаспоре (1) 19.
маја 2010. године.
 Одбор за односе са Србима изван Србије је 7. јуна 2010. године образовао Радну групу за израду Предлога закона о Матици исељеника Србије,
која је одржала укупно три састанка, и то 7. јуна и 8. октобра 2010. године и 20. октобра 2011. године;
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 Одбор за међунационалне односе је 17. децембра 2008. године образовао Пододбор за разматрање питања у вези са унапређењем положаја Рома и имплементацијом Декаде Рома, који је, осим конститутивне, одржао и три седнице у форми јавног слушања, и то: 8. априла 2009.
године на тему: „Утицај светске економске кризе на маргинализовану
групу ромске заједнице у Србији – мере Владе Републике Србије за ублажавање кризе”; 8. априла 2010. године на тему: „Остваривање права
припадника ромске националне мањине у области образовања, здравства, становања, запошљавања и социјалне заштите” и 8. априла 2011.
године на тему: „Анализа постојећег стања у спровођењу Стратегије за
унапређење положаја Рома и имплементацију Декаде Рома”;
 Одбор за рад, борачка и социјална питања је 14. јуна 2011. године образовао Пододбор за питања ратних ветерана и жртава ратова 1991-1999.
године;
 Административни одбор је образовао седам радних група и то: Радну
група за израду текста Предлога закона о Народној скупштини; Радну
групу за израду текста Предлога пословника Народне скупштине; Радну
групу за израду Предлога закона о изменама и допунама Закона о избору народних посланика; Радну групу за израду Предлога одлуке о изменама и допунама Пословника Народне скупштине; Радну групу за разматрање питања имунитета народног посланика и израду Предлога
кодекса понашања народних посланика; Радну групу за израду интернет странице Народне скупштине и Радну групу за образовање буџетске
канцеларије у Народној скупштини. Такође, образовао је Фонд солидарности Народне скупштине ради пружања помоћи социјално угроженим
групама из средстава прикупљених од новчаних казни изречених народним посланицима и донео 21 одлуку о усмеравању новчаних средстава;
 Одбор за здравље и породицу је образовао Радну групу за разматрање
представки грађана упућених Одбору, која је одржала 18 седница;
 Одбор за заштиту животне средине образовао је 2008. године Радну
групу за кризне ситуације (један састанак) и Радну групу за разматрање
представки (пет састанака);
 Одбор за смањење сиромаштва је 9. марта 2009. године образовао Радну
групу за права детета, која је одржала 14 седница;
 Одбор за индустрију је образовао четири радне групе за разматрање
проблема у приватизованим предузећима („Зорка” Шабац, „Партнерс”
ПЕС, „Керамика” Младеновац, „ИПХ” Прахово);
 Одбор за финансије је образовао две радне групе 2009. године, и то:
Радну групу за контролу финансијских извештаја политичких странака за
редован рад за 2007. годину и Радну групу за контролу финансијских извештаја политичких странака за редован рад за 2008. годину;
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 Законодавни одбор је образовао Радну групу за припрему Предлога јединствених методолошких правила за израду прописа 26. октобра 2009.
године, која је одржала три седнице;
 Одбор за иностране послове је образовао 35 посланичких група пријатељства, а у току је образовање још 20 посланичких група пријатељства.
3.2. Акти и предлози аката и појединачна решења
Одбори су, у оквиру свог делокруга, донели и утврдили укупно 580 аката и
предлога аката, као и велики број појединачних решења, и то:
1) предлога одлуке (укупно 83), од чега:








Одбор за финансије
Одбор за правосуђе и управу
Административни одбор
Одбор за индустрију
Одбор за просвету
Одбор за уставна питања
Одбор за културу и информисање

35
28
8
4
4
3
1

2) одлуке (укупно 244), од чега:






Административни одбор
Одбор за финансије
Одбор за односе са Србима изван Србије
Одбор за саобраћај и везе
Одбор за смањење сиромаштва

213
18
10
2
1

3) предлог закључка (укупно 14), од чега:







Одбор за правосуђе и управу
Одбор за финансије
Одбор за здравље и породицу
Одбор за индустрију
Одбор за културу и информисање
Одбор за трговину и туризам

6
4
1
1
1
1

4) закључка (укупно 239), од чега:
 Одбор за приватизацију
 Одбор за здравље и породицу

77
9
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Одбор за финансије
Одбор за пољопривреду
Одбор за односе са Србима изван Србије
Одбор за Косово и Метохију
Одбор за равноправност полова
Одбор за урбанизам и грађевинарство
Одбор за смањење сиромаштва
Административни одбор
Одбор за рад, борачка и социјална питања
Одбор за заштиту животне средине
Одбор за међунационалне односе
Одбор за уставна питања

40
28
12
11
2
2
2
2
1
1
1
1

3.3. Одговори, мишљења, решења, препоруке, интерпелације, листе
кандидата и аутентична тумачења
Одбори су давали одговоре и мишљења, доносили решења и препоруке,
разматрали интерпелације, утврђивали листе кандидата и предлог аутентичног тумачења, и то:
 Одбор за европске интеграције је 28. децембра 2010. године разматрао Предлог одговора Народне скупштине на Упит
ник Европске комисије, који јој је упућен ради припреме Мишљења о захтеву Србије за чланство у Европској унији.
Након расправе и мањих измена, Одбор је већином гласова прихватио Предлог одговора на Упитник Европске комисије, који се односе
на Народну скупштину. Предлог одговора, који је сачинила Радна група Службе Народне скупштине, прослеђен је Влади Републике Србије.
Након што је Влада Републике Србије утврдила коначан одговор на
Упитник Европске комисије, одржана је седница Одбора за европске интеграције на којој је потпредседник Владе задужен за Европске интеграције члановима Одбора представио коначан одговор Владе Републике
Србије.
 Законодавни одбор је дао 81 одговор, односно мишљење Уставном суду
поводом иницијатива и предлога за покретање поступка оцене уставности и законитости појединих одредаба закона; утврдио Предлог аутентичног тумачења члана 18. став 2. Закона о црквама и верским заједницама и донео Јединствена методолошка правила за израду прописа;
 Административни одбор је дао 12 позитивних мишљења за обављање
друге јавне функције, другог посла или делатности уз функцију; две сагласности на правилнике (Одлука о допуни Правилника о унутрашњем
уређењу и систематизацији радних места у Служби Народне скупштине
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и Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места
у Служби Народне скупштине); донео 1.300 појединачних решења у вези са статусним и материјалним питањима народних посланика и лица које бира Народна скупштина и државних службеника на положају
у Служби; донео две препоруке и разматрао три интерпелације, које су
поднели народни посланици – чланови Посланичке групе Српске радикалне странке;
Одбор за правосуђе и управу је размотрио укупно 23 предлога кандидата за избор на функције: чланова Државног већа тужилаца, Високог савета судства и Одбора Агенције за борбу против корупције.
Одбор за просвету утврдио је три листе кандидата, и то: 2009. године за
избор прве половине чланова Националног просветног савета; 2011. године за избор друге половине чланова Националног просветног савета,
које је Народна скупштина изабрала 25. маја 2011. године; 2011. године
за избор једног члана Националног просветног савета из реда националних савета националних мањина, којег је Народна скупштина изабрала 25. маја 2011. године;
Одбор за културу и информисање утврдио је предлоге (листе кандидата) за избор чланова регулаторних тела, и то: девет чланова Савета
Републичке радиодифузне агенције, седам чланова Програмског одбора
Радиодифузне установе Србије из реда народних посланика, 19 чланова
Националног савета за културу, Повереника и заменика Повереника за
информације од јавног значаја и заштиту података о личности;
Одбор за трговину и туризам је 1. октобра 2010. године утврдио Листу
кандидата за председника Комисије за заштиту конкуренције и Листу
кандидата за чланове Савета Комисије за заштиту конкуренције.
Одбор за рад, борачка и социјална питања 2011. године упутио је председнику Народне скупштине захтев за аутентично тумачење члана 60.
Закона о раду;
Одбор за индустрију утврдио је листу кандидата за Савет Агенције за
енергетику;
Одбор за финансије је дао две препоруке: за разматрање на седници
Народне скупштине Извештаја о финансијској ревизији Завршног рачуна Буџета Републике Србије за 2008. годину, који је поднела Државна ревизорска институција, и за измену и допуну закона из области ревизије
и јавних финансија.

3.4. Разматрање извештаја
Одбори су разматрали извештаје, односно информације о раду државних
органа, организација и тела, као и њихове планове и програме рада, и то:
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 Одбор за финансије размотрио је 52 извештаја, програма, правилника,
финансијских планова и годишњих рачуна, пословника о раду и статута
(Државне ревизорске институције, Народне банке Србије, Савета гувернера Народне банке Србије, Комисије за хартије од вредности, Владе,
Министарства финансија, Агенције за осигурање депозита, Фискалног
савета, Републичке комисије за јавне набавке);
 Одбор за правосуђе и управу размотрио је шест извештаја о раду, и
то: Заштитника грађана (1), Агенције за борбу против корупције (1),
Повереника за заштиту равноправности (1), Повереника за слободан
приступ информацијама од јавног значаја и заштиту података о личности (1), Високог савета судства (1), Jавног тужилаштва на сузбијању
криминалитета и заштити уставности и законитости (1) и Информацију
Министарства правде о раду за први квартал 2011. године;
 Одбор за заштиту животне средине размотрио је четири извештаја о
стању животне средине у Републици Србији за 2007, 2008, 2009. и 2010.
годину;
 Одбор за рад, борачка и социјална питања размотрио је четири информације о раду: Министарства рада и социјалне политике и Инспектората
за рад за 2010. годину; Управе за безбедност и здравље на раду у 2010.
години; Министарства економије и регионалног развоја и Министарства
рада и социјалне политике за првих шест месеци 2011. године;
 Одбор за омладину и спорт размотрио је Информацију о раду
Министарства омладине и спорта за период јануар-септембар 2011.
године;
 Одбор за локалну самоуправу размотрио је три информације
Министарства за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу, Сектора за локалну самоуправу и Министарства за
Национални инвестициони план о реализацији Пројекта локалне самоуправе у 2008. години (октобар-децембар 2010 и јануар-мај 2011. године) и План Министарства за Национални инвестициони план за 2009.
годину;
 Одбор за приватизацију размотрио је 69 месечних извештаја
Министарства економије и регионалног развоја о раду Агенције за приватизацију и Акцијског фонда; 41 програм рада Агенције за приватизацију; 38 извештаја и информација Министарства економије и регионалног развоја о току приватизације; четири захтева за поступање Одбора,
и то: Заштитника грађана, Тужилаштва за организовани криминал, председника општине Куршумлија и групе грађана и четири захтева за поступање Одбора на основу Закона о слободном приступу информацијама
од јавног значаја;
 Одбор за науку и технолошки развој размотрио је четири информације
о раду Министарства просвете и науке (за 2010, јануар-март 2011, априлјун 2011, јул-септембар 2011.);
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 Одбор за трговину и туризам размотрио је годишњи Извештај о раду
Комисије за заштиту конкуренције (2010. године) и Информацију о раду Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде;
 Одбор за одбрану и безбедност размотрио је два извештаја о раду Министарства унутрашњих послова за 2008. и 2009. годину; два извештаја о стању припрема за одбрану у Републици Србији у 2009. и 2010.
години; извештај Комисије за спровођење програма заштитите учесника
у кривичном поступку у 2009. години; 11 извештаја служби безбедности
за 2009. и 2010. годину и Информацију Безбедносно-информативне агенције 2010. године;
 Одбор за Косово и Метохију размотрио је извештај представника генералног секретара УН; извештај Парламентарне скупштине Савета
Европе; два извештаја Министарства за Косово и Метохију, као и 16 информација о току преговора са привременим институцијама самоуправе у Приштини, о реализацији плана повратака Срба на Косово и
Метохију и закључака одбора, као и о другим актуелним питањима на
Косову и Метохији;
 Одбор за међунационалне односе размотрио је три информације о раду Министарства за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу (2010. и 2011. године);
 Одбор за пољопривреду размотрио је 25 информација Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде и других републичких органа и организација поводом различитих питања;
 Одбор за индустрију размотрио је 17 информација о проблемима у приватизацији и реструктурирању предузећа; 10 информација о раду министарства и четири извештаја о раду Агенције за енергетику;
 Одбор за здравље и породицу размотрио је пет информација о раду
Министарства здравља (2010. и 2011. године) и Редован годишњи извештај о раду Здравственог савета Србије за 2010. годину;
 Одбор за равноправност полова размотрио је два извештаја, и то:
Извештај Заштитника грађана за 2009. годину и Извештај о раду Управе
за родну равноправност за 2011. годину;
 Одбор за просвету размотрио је два извештаја о раду Националног просветног савета за 2009. и 2010. годину, са Планом рада за 2010. и 2011.
годину; две информације о реализацији договора са представницима
школа које по специјалном програму школују младе таленте и о раду
Министарства просвете и науке за период јануар-март 2011. године;
 Одбор за културу и информисање размотрио је Извештај о спровођењу
Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона
о заштити података о личности за 2010. годину;
 Административни одбор размотрио је три извештаја о извршеним расходима средстава за рад Народне скупштине;
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 Одбор за односе са Србима изван Србије размотрио је три извештаја
о раду Министарства за дијаспору (за 2008, 2009. и 2010. годину) и пет
информација, и то: Министарства за дијаспору и Комесаријата за избеглице (1), Српског националног савјета у Подгорици (1), Министарства
спољних послова (3) – о положају српског живља у Федерацији БиХ и
Републици Српској и о положају српске мањине у Републици Албанији;
 Одбор за уставна питања размотрио је информације надлежних органа о испуњености Уставом предвиђених обавеза, у складу са чланом 15.
Уставног закона за спровођење Устава Републике Србије;
 Одбор за европске интеграције размотрио је 13 тромесечних извештаја
Владе о спровођењу Националног програма за интеграцију Републике
Србије у Европску унију и о спровођењу измењеног и допуњеног
Националног програма за интеграцију Републике Србије у Европску
унију и Извештај о спровођењу Акционог плана за испуњавање препорука из Годишњег извештаја Европске комисије за 2010. годину, ради
убрзања стицања статуса кандидата;
 Одбор за саобраћај и везе размотрио је четири информације о раду
Министарства за саобраћај и везе и Минстарства за телекомуникације и
информатичког друштва и седам извештаја независних државних органа, организација и тела;
 Одбор за урбанизам и грађевинарство разматрао је три извештаја о раду Министарства животне средине и просторног планирања;
 Радна група за права детета разматрала је Извештај Заштитника грађана за 2009. годину.
Разматрањем извештаја државних органа, организација и тела, одбори
остварују контролну функцију Народне скупштине над радом тих органа,
организација и тела.
3.5. Представке, предлози и друга писмена
На адресу појединих одбора стигао је велики број представки, предлога и
других писмена од стране појединаца, организација и удружења грађана,
које су поједини одбори разматрали или су их секретари одбора, у договору са председницима одбора, упућивали надлежним органима на решавање, и то:






Одбор за правосуђе и управу
Одбор за приватизацију
Одбор за здравље и породицу
Одбор за рад, борачка и социјална питања
Одбор за пољоривреду
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915
217
190
99
25










Одбор за заштиту животне средине
Одбор за индустрију
Одбор за локалну самоуправу
Одбор за финансије
Одбор за урбанизам и грађевинарство
Одбор за равноправност полова
Одбор за смањење сиромаштва
Радна група за права детета

19
5
4
4
3
2
1
1

3.6. Пријем представки и предлога грађана
Одбор за представке и предлоге – Служба Одбора примила је и стручно
обрадила 1.942 представке и предлога грађана, непосредно примила 1.594
грађана на разговор и обавила преко 4.800 телефонских разговора путем
којих су постављана питања из различитих области и тражена упутства и
правна помоћ.
3.7. Разматрање иницијатива, предлога и актуелних питања
 Одбор за пољопривреду одржао је седницу заједно са Одбором за индустрију; размотрио је 10 захтева и дописа упућених у вези са аграрним питањима; одржао три састанка са представницима стране фирме,
репрезантативних синдиката и консултантске куће за продају пољопривредних производа;
 Одбор за рад, борачка и социјална питања једну седницу је посветио
обележавању петогодишњице доношења Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом;
 Одбор за правосуђе и управу је 2. марта 2011. године организовао састанак на захтев Адвокатске коморе Србије о Предлогу закона о адвокатури;
 Одбор за омладину и спорт размотрио је две иницијативе, и то:
Министарства спољних послова за одигравање фудбалске утакмице између парламентараца Републике Србије и Посланичке групе Зелених у
немачком Бундестагу и иницијативу Хрватског Сабора о учешћу представника Народне скупштине на тениском турниру у Хрватској;
 Одбор за здравље и породицу је расправљао о актуелним темама у
здравственом систему, и то: стратегији за превенцију и контролу хроничних незаразних болести; анализи стања у здравственим установама
поводом информације од 5. марта 2009. године; финансирању здравства
у условима економске кризе; проблемима у раду комора здравствених радника; Нацрту закона о трансфузији; Студији о јавној потрошњи
у Републици Србији „Србија; како са мање урадити више”; проблемима
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здравствене службе у местима удаљеним од већих медицинских центара; проблемима у вези са актуелном епидемијом грипа; проблемима
здравствене заштите лица оболелих од малигних болести; проблемима
рада здравствене службе након земљотреса у Краљеву; проблемима у
вези са корупцијом у здравству; актуелним проблемима борбе против
дувана. Одбор је, на захтев подносилаца представки, на четири састанка одржаним у Народној скупштини, разговарао о актуелним питањима:
са представницима омладине ЈАЗАС-а и представницима Уније организација Србије која се баве заштитом особа са ХИВ-ом; са представницима
Дијабетолошког савеза и Удружењем за борбу против дијабетеса града
Београда „Плави круг”; са генералним секретаром Српског анатомског
друштва из Новог Сада и са представницима Синдиката запослених у
здравству и социјалној заштити Србије;
Одбор за културу и информисање примио је представнике Синдиката
ИП „Просвета” поводом приватизације (2009. године); председница
Одбора је примила директоре београдских позоришта у вези са применом одредби Закона о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији (2011. године);
Административни одбор је утврдио Предлог скупштинског буџета за
2011. годину, Измене (Ребаланс) скупштинског буџета за 2011. годину и
Предлог скупштинског буџета за 2012. годину; разматрао је разлоге за
престанак мандата народним посланицима и извештаје Републичке изборне комисије о избору народних посланика ради попуне упражњених
посланичких места у Народној скупштини; донео је Закључак о примени
имунитета поводом 26 захтева носилаца правосудних фунција за давање
одобрења за кривично гоњење народних посланика;
Одбор за науку и технолошки развој размотрио је 23 информације институција у циљу обавештавања Одбора о актуелним питањима из његовог делокруга и једну иницијативу за образовање посебног министарства за науку;
Одбор за европске интеграције упознао се са: три годишња извештаја Европске комисије о напретку Србије (2008, 2009. и 2010. године), Мишљењем Европске комисије о захтеву Србије за чланство у ЕУ
и Аналитичким извештајем Европске комисије за 2011. годину, које је
представио амбасадор Венсан Дежер, шеф Делегације Европске уније
у Србији;
Одбор за приватизацију, односно председник Одбора одржао је 35 састанака са представницима удружења мањинских акционара, синдиката и запослених;
Одбор за индустрију одржао је два састанка са директорима и представницима синдиката из предузећа која су у поступку реструктурирања и
две седнице заједно: са Одбором за приватизацију о току преговора о
реализацији нафтног споразума између влада Републике Србије и Руске
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Федерације (12. децембра 2008. додине) и са Одбором за пољопривреду о иницијативи генералног директора и репрезентативних синдиката
ИМТ за решавање статусних питања (28. јуна 2011. године);
Одбор за трговину и туризам доставио је одговор на тужбу Управном
суду у Београду, а поводом поништаја Одлуке о избору чланова Савета
Комисије за заштиту конкуренције (27. јануара 2011. године);
Одбор за међунационалне односе одржао је два састанка са представницима невладиних организација (Група 484 и Фрактал).
Одбор за смањење сиромаштва упутио је Иницијативу Министарству
просвете и Заводу за издавање уџбеника о бесплатној подели првацима
сликовнице уз уџбенике за школску 2010/11.
Одбор за уставна питања размотрио је Предлог за промену Устава
Републике Србије поднет од 309.622 бирача;
Одбор за финансије размотрио је иницијативу за измену и допуну Закона
о државној ревизорској институцији и сачинио Предлог закона о допуни Закона о државној ревизорској институцији, који су поднели чланови Одбора.

3.8. Округли столови и јавна слушања
Поједини одбори су организовали су округле столове (укупно 10) и јавна
слушања (укупно 29) на теме из делокруга свог рада, и то:
 Одбор за рад, борачка и социјална питања одржао је округли сто поводом обележавања Светског дана борбе против сиромаштва 17. октобра 2008. године и пет јавних слушања, и то: 5. новембра 2008. године на тему: „Побољшање положаја избеглица и интерно расељених лица
у Србији”; 10. децембра 2009. године на тему: „Апатридија и сиромаштво
у Србији” (заједно са Одбором за смањење сиромаштва и Одбором за
међунационалне односе); 2. децембра 2010. године на тему: „Испуњена
обећања – примена Конвенције УН о правима особа са инвалидитетом
у пракси”; 18. маја 2011. године на тему: „Изазови присилних миграција у
Србији” (заједно са Одбором за европске интеграције); 20. јуна 2011. године на тему: „Остваривање права избеглих и прогнаних лица у земљама
њиховог порекла”; 6. децембра 2011. године на тему: „Израда социјалне
карте за 200 породица чији су блиски сродници киднаповани или нестали на Косову и Метохији”.
 Одбор за правосуђе и управу одржао је два јавна слушања, и то: 21. априла 2011. године на тему: „Радна верзија предлога закона о изменама и
допунама Закона о избору народних посланика” и 12. маја 2011. године
на тему: „Предлог закона о финансирању политичких активности”;
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 Одбор за представке и предлоге одржао је два јавна слушања, и то: 14.
априла 2011. године на тему: „Сарадња Одбора за представке и предлоге са комисијама тј. радним телима локалне самоуправе” и 13. децембра
2011. године на тему: „Проблематика завршетка приватизације у Србији
у светлу наступа нове економске кризе”;
 Одбор за европске интеграције одржао је четири јавна слушања, и то 18.
маја 2011. године на тему: „Изазови присилних миграција у Србији” (заједно са Одбором за рад, борачка и социјална питања), 16. септембра 2011.
године на тему: „Предлог закона о јавној својини” (у сарадњи са Одбором
за финансије), 30. јануара 2012. године на тему: „Народна скупштина на
путу ка ЕУ” и 6. марта 2012. године на тему: „Коришћење претприступних
фондова Европске уније”;
 Одбор за финансије одржао је јавно слушање 16. септембра 2011. године, на тему: „Предлог закона о јавној својини” (заједно са Одбором за европске интеграције) и организовао два округла стола: 8. новембра 2011.
године „Интерна ревизија и контрола” у Народној скупштини и 30. новембра 2011. године „Програм Светске банке у Србији за период 2012—
2015.”, са Канцеларијом Светске банке у Србији;
 Одбор за смањење сиромаштва одржао је два јавна слушања, и то: 10.
децембра 2009. године на тему: „Апатридија и сиромаштво” (заједно са
Одбором за рад, борачка и социјална питања и Одбором за међунационалне односе) и 19. октобра 2011. године на тему „Од сиромаштва до
одрживости: људи у центру инклузивног развоја”;
 Радна група за права детета, организовала је два јавна слушања: 20.
октобра 2011. године, на тему: „Здравствена заштита адолесцената у
светлу нових законских одредби” и 8. децембра 2011. године, на тему:
„Представљање Извештаја подгрупе о спровођењу Закона о основама
система образовања и васпитања у сегменту инклузије”;
 Законодавни одбор одржао је јавно слушање 10. новембра 2011. године
на тему: „Јединствена методолошка правила за израду прописа”;
 Одбор за одбрану и безбедност, организовао је јавно слушање 22. децембра 2011. године на тему: „Примена Националног акционог плана за
имплементацију Резолуције Савета безбедности УН 1325 – Жене, мир и
безбедност у Републици Србији (2010—2015)”;
 Одбор за равноправност полова организовао је седам округлих столова:
16. децембра 2008. године и 25. новембра 2009. на тему: „Обележавање
међународног дана борбе против насиља над женама”; 22. октобра 2009.
године на тему: „Разматрање Предлога закона о равноправности полова”, 13. маја 2010. године, на тему: „Женско предузетништво у Србији”; 10.
новембра 2010. године на тему: „Презентација добрих пракси у увођењу
принципа родне равноправности у јавне политике, планове и буџете”;
10. марта 2011. године на тему: Представљање обједињеног 2. и 3. периодичног извештаја према Конвенцији о елиминацији свих облика
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дискриминације жена (CEDAW); 7. априла 2011.године на тему: „Положај
Ромкиња у Србији данас” и два јавна слушања, и то: 25. новембра 2010.
године, на тему: „Улога медија у борби против насиља над женама” и 25.
новембра 2011. године на тему: „Интерресорна сарадња и механизми
подршке жртвама насиља”;
Одбор за културу и информисање одржао је пет јавних слушања, и то: 19.
марта 2009. године на тему: „Представљање Предлога закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја”; 28. маја и 9. јуна 2009.
године на тему „Представљање Предлога закона о култури”; 10. фебруара 2010. године, на тему: ”Културна сарадња у међународним односима”
и 1. априла 2010. године на тему: „Сарадња приватног и државног сектора у финансирању културе”;
Одбор за омладину и спорт организовао је два јавна слушања: 10. децембра 2009. у Крагујевцу на тему „Спровођење и имплементација националне стратегије за младе” и 30. новембра 2010. године у Београду на тему: „Предузетничко учење”;
Одбор за индустрију организовао је јавно слушање 20. јула 2011. године
на тему: „Предлог закона о енергетици”;
Одбор за међунационалне односе одржао је јавно слушање 10. децембра
2009. године на тему: „Апатридија и сиромаштво” (заједно са Одбором за
рад, борачка и социјална питања и Одбором за смањење сиромаштва);
Комисија за контролу извршења кривичних санкција је 20. октобра 2011.
године одржала едукативни семинар и представила рад Управе за извршење кривичних санкција.

3.8.1. Семинари, округли столови и конференције на којима су
учествовали чланови одбора и запослени
Чланови одбора и запослени у Сектору за законодавство активно су учествовали на више семинара, округлих столова и конференција:
 У оквиру четворогодишњег „Пројекта јачања капацитета одбора
Народне скупштине за смањење сиромаштва у Србији”, у организацији
Београдског фонда за политичку изузетност (БФПИ) и уз подршку УНДП,
полазници су учествовали на семинарима који су одржани у Београду и
Нишу, као и на три студијска путовања: у Бугарској (25—29. јануар 2009.),
Словенији (3—7. мај 2009.) и Португалији (21—27. јун 2009.);
 У оквиру новог пројекта БФПИ „Партнерство за род и људску безбедност”, полазници су учествовали на семинарима одржаним у Новом Саду
и Зрењанину (април и новембар 2011. године).
 У оквиру пројекта БФПИ „Род и реформа сектора безбедности” полазници су учествовали на семинарима одржаним у Београду и Нишу (маја и
јуна 2011. године);
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 У пројекту БФПИ „Јавни дијалог о одрживом коришћењу енергије у
Југоисточној Европи”, народни посланици и запослени учествовали су
на семинарима одржаним у Нишу и Суботици у 2011. години, као и на завршној Конференцији „Енергија-развој-демократија” и „Обликовање нове енергетске будућности у Југоисточној Европи” у Београду, октобра
2011. године;
 У организацији БФПИ одржани су округли столови: о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи (фебруара 2011. године), о заштити грађанских права у Србији и улози независних регулаторних тела
(маја 2011. године);
 У организацији Проконцепта одржан је Други национални буџетски форум на тему: „За бољи и транспарентнији буџетски процес” (26. новембра
2010. године), као и ”Презентација анализе сврсисиходности јавних политика у Србији” (јула 2011. године);
 Београдска отворена школа (БОШ) у сарадњи са Канцеларијом за придруживање ЕУ и Фондацијом Фридрих Еберт током 2010. и 2011. године организовала је низ конференција, семинара и структурних дијалога (нпр. „О одрживом дијалогу за унапређење примене закона у области
заштите животне средине” и „У сусрет енергетској ефикасности у Србији”,
„Цивилно друштво Србије у процесу ЕУ интеграција”);
 БЕЛС покрет и амбасадори животне средине током 2010. године организовали су округле столове и конференције (нпр. „Најпогоднији начин за збрињавање опасног отпада”, „Климатске промене и обновљива
енергија”, „Животна средина ка Европи”, „Европски стандарди у области
животне средине”, „Балкан грин дил”, „Животна средина ка Европи – рурални и одрживи развој планина”) на којима су учествовали народни посланици и запослени;
 У организацији Законодавног одбора Народне скупштине, немачког
Бундестага и Мисије ОЕБС-а у Републици Србији 17. и 18. фебруара 2012.
године организована је ”Прва конференција законодавних одбора односно одбора за правна питања”.
 У сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у Републици Србији и УН ВИМИН спроведен je Пројекат: „Увођење концепта родно одговорног планирања и
буџетирања на државни ниво”, и одржани семинари 26. маја, 12. октобра,
9. новембра и 15. децембра 2011. године у Београду;
 Мисија ОЕБС-а у Републици Србији и Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности организовали су стручну
расправу о изменама и допунама Закона о Заштитнику грађана и Закона
о слободном приступу информацијама од јавног значаја (15. новембра
2011. године у Београду);
 У организацији Мисије ОЕБС-а у Републици Србији одржана је
Конференција о етичким стандардима понашања за парламентарце (24.
и 25. новембар 2011. године);
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 Група 484 и Програм за урбани развој одржали су низ семинара на теме:
Нови оквир социјалне стамбене политике; Национална стратегија социјалног становања и Акциони план (25. фебруара 2011. године); Изазови
социјалног становања; Мапирање корисничких група (11. марта 2011. године) и завршну конференцију у сарадњи са УСАИД-ом, на тему: „Нови
оквир стамбене политике: како градити на темељима које ће поставити
Национална стратегија социјалног становања” (15. марта 2011. године);
 Одржане су и: национална конференција – Социјалне задруге – корак ближе социјалном предузетништву у Србији, 25. маја 2011. године
Београд, у организацији Групе 484 и Тима за социјално укључивање и
смањење сиромаштва Владе и Конференција; Изазови присилних миграција, 9. јуна 2011. године Београд, у организацији Групе 484 и Делегације
ЕУ у Србији;
 У организацији Вестминстерске фондације за демократију, у оквиру програма „Јачање законодавних и контролних капацитета Народне скупштине”, одржан је семинар „Искуства парламентарног института словачког
парламента: статус и надлежности, методе рада, активности и однос са
другим службама парламента”, 12. октобра 2011. године у Београду. У организацији исте фондације одржани су семинар „Аспекти људских права
и владавине права у законодавном процесу”, 21. новембра 2011. године,
„Искуства британског парламента у спровођењу контролне функције”, 28
и 29. новембра 2011. године у Београду као и „Руковођење – основне
вештине 1”, 24—26. фебруара 2012. године на Златибору.
3.8.2. Остале активности одбора
Одбор за здравље и породицу је учествовао на неколико дебата и семинара из области здравства, и то:
 10. јул 2009. године, Институт за јавно здравље Србије „Др Милан
Јовановић Батут”, јавна дебата на тему: „Финансирање здравственог система – стање и изазови”;
 6. децембар 2010. године, Дом Народне скупштине, парламентарни семинар о ХИВ/СИДА – „Улога парламената и парламентараца у стварању ефикасног одговора на ХИВ”, у организацији Народне скупштине и
Интерпарламентарне уније;
 Округли сто: „Борба против корупције у здравству као приоритет у процесу евроинтеграција”, 30. јун 2011. године, Београд, у организацији
„Доктори против корупције”;
 Стручни скуп о имунизацији, 22. децемебар 2011. године, Београд, у организацији Министарства здравља;
 Одбор за равноправност полова је у овом сазиву, од укупно 35 седница,
три своје седнице одржао у форми семинара, и то 26. маја, 12. октобра
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и 9. новембра 2011. године, на теме: „Улога парламента у родно одговорном буџетирању”, „Увођење родне перспективе у рад Народне скупштине”, и „Родна анализа Националне стратегије запошљавања”;
Одбор за смањење сиромаштва је у овом сазиву од укупно 26 седница
три одржао у форми округлог стола, и то: 19. маја 2009. године на тему:
„Разматрање Предлога закона о социјалном становању”; 30. јуна 2009. године на тему: „Људска права избеглица и интерно расељених лица” и 21.
јуна 2010. године на тему: „Остваривање права избеглица у земљама порекла” и једну заједничку седницу, 19. октобра 2009. године, са Радном
групом за права детета, на тему: „Деца и сиромаштво – глобални контекст,
национални приоритети и локална решења”;
Радна група за права детета је у овом сазиву од укупно 14 седница једну одржала у форми округлог стола, 23. априла 2009. године, на тему:
„Закључци и препоруке Комитета УН за људска права Влади Републике
Србије” и 3. децембра 2010. године на тему: „Здравствено образовање у
школама”;
Одбор за омладину и спорт је учествовао на Међународној конференцији „Спорт за развој” 24. марта 2009. године у Београду; Међународној
конференцији „Борба против расизма и насиља кроз различитост у
спорту” 20—21. октобра 2009. године у Београду; на трибини „Лице и наличје хулиганства” 22. октобра 2009. године, округлом столу „На путу превенције насиља на спортским припредбама”; одржао састанке са представницима Српске асоцијације плесних организација (САПО), Уније
средњошколских парламената Вршац, Савеза извиђача Србије, Карате
репрезентације, делегације Рвачког савеза Србије, студената Републике
Српске;
Одбор за просвету је учествовао на семинарима: „Како са мање урадити
више” 17. септембра 2009. године; „Скоцкајте буџет” 7. октобра 2009. године; „ЕУ уговори из Лисабона, нова шанса за Србију” 15—16. децембар
2009. године; „Друштвена ревизија и предбуџетске консултације” 23—25.
децембра 2009. године; „Здравственмо образовање у школама” 3. децембра 2010. године; „Образовање за ново време” 14. новембра 2011. године;
Одбор за културу и информисање је учествовао у стручној расправи о
изменама и допунама Закона о заштитнику грађана и Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 15. новембра 2011. године; на округлом столу Мониторинг медијске сцене у Србији, 28. новембра 2011. године, Београд, у организацији АНЕМ-а; председница Одбора
учествовала у изради документа Медијска стратегија, 2011. године;
Одбор за одбрану и безбедност је био домаћин Треће регионалне конференције „Парламентарна контрола безбедносно-обавештајних служби у
контексту система тајности података”, 7—8. септембра 2011. године; чланови Одбора су учествовали на семинарима у оквиру Пројекта увећање
капацитета Народне скупштине у области одбране и безбедности, у
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организацији Мисије ОЕБС-a у Републици Србији: четири семинара у
2009. години; три семинара у 2010. години и једна студијска посета 2011.
године;
Одбор за КиМ је учествовао на тренингу „Презентација вештине, јавни
наступ и комуникација, планирање и постављање циљева и унапређења
законодавног поступка‘‘; панел дискусији о развоју концепта полиције у
заједници у Србији;
Одбор за пољопривреду је учествовао на семинару 26. октобра 2009.
године на тему: „Сарадња Србије и Израела у области пољопривреде”;
на презентацији „Европеизација Србије – три политике: заштита животне
средине, пољопривреда – сектор млекарске индустрије и прекогранична сарадња”, 2. новембра 2009. године, у организацији Фонда за отворено друштво; на округлом столу „Управљање кризама у ЕУ”, 21. јуна 2011.
године, у организацији НДИ; на округлом столу поводом презентације
Програма Светске банке за Србију, 30. новембра 2011. године, у организацији Одбора за финансије;
Одбор за урбанизам и грађевинарство је учествовао на округлом столу на тему: „Измене и допуне Закона о планирању и изградњи”, 25. фебруара 2011. године, у организацији Београдског фонда за политичку изузетност (БФПИ);
Одбор за здравље и породицу је 28. новембра 2008. године посетио
је ВМА у Београду; чланови Одбора учествовали су у обележавању
Међународног дана особа с инвалидитетом у Нишу, Дољевцу и Лесковцу
3. и 4. децембра 2008. године (у организацији Одбора за смањење сиромаштва); чланови Одбора учествовали су у раду седнице Одбора за правосуђе и управу, 23. априла 2010. године у Специјалној психијатријској
болници „Горња Топоница” и КП заводу у Нишу;
Одбор за просвету се у два наврата састао са репрезентативним синдикатима за делатност образовања (2010. и 2011. године); председник
Одбора примио је делегацију Српског географског друштва и Друштва
историчара Србије (2010. године).

3.8.3. Међународна сарадња
У погледу међународне сарадње, у извештајном периоду, представници Народне скупштине и одбора су имали низ сусрета и састанака са представницима институција других држава и учествовали су у раду Парламентарне скупштине Савета Европе, Парламентарне скупштине
ОЕБС, Интерпарламентарне унује, Парламентарне скупштине Црноморске
економске сраадње, Парламентарне скупштине Централноевропске иницијативе, Парламентарне скупштине Медитерана, Интерпарламентарне
скупштине православља, Парламентарне скупштине НАТО-а, и учествовали
на међународним конференцијама и семинарима.
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Одбор за иностране послове је усвојио четири годишња извештаја о
међународној сарадњи Народне скупштине и 178 извештаја о реализованим међународним парламентарним посетама и о учешћу представника
Народне скупштине у раду међународних организација и парламентарних
форума (укључујући и извештаје о учешћу у раду међународних парламентарних институција); реализовао 124 посете чланова Одбора другим парламентима или учешће на међународним скуповима и 51 узвратну посету страних парламентарних делегација, 23 разговора председника Одбора
или чланова Одбора са страним парламентарним делегацијама или парламентарцима; 35 разговора председника и чланова Одбора са страним државним представницима и представницима међународних организација и
другим међународним партнерима и 63 разговора са представницима дипломатског кора у Београду.
Одбор за европске интеграције је, у оквиру регионалне сарадње, учествовао
у раду две конференције (четврте и пете) одбора за европске интеграције
земаља учесница процеса стабилизације и придруживања у Југоисточној
Европи (КОСАП). Настављена је интензивна сарадња са Регионалним саветом за сарадњу у ЈИЕ и са Регионалним секретаријатом за парламентарну
сарадњу; у оквиру ПСЈИЕ, чланови Одбора учествовали су на већем броју
састанака Радне групе за унапређење парламентарне димензије ПСЈИЕ.
У оквиру сарадње са Европским парламентом (ЕП), другим институцијама
ЕУ и билатералне сарадње са државама чланицама ЕУ, Одбор је у извештајном периоду био домаћин већем вроју посета чланова ЕП (најчешће Јелку
Кацину, известиоцу Одбора за спољне послове ЕП за Србију и Виктору
Боштинарову, председнику неформалне групе „пријатеља Србије” у ЕП);
учествовао на четири интерпарламентарна састанка са делегацијом ЕП;
чланови Одбора су учествовали на осам округлих столова који су се одржавали у ЕП и земљама региона; чланови Одбора су учествовали на конститутивном састанку неформалне групе „пријатеља Србије” у ЕП, септембра
2010. године; одржано је 24 састанка са делегацијама институција ЕУ, држава чланица ЕУ и држава из региона, као и већи број састанака с амбасадорима истих држава; чланови Одбора посетили су седам одбора за европске
послове држава чланица ЕУ.
Чланови Одбора за европске интеграције учествовали су у већем броју
пројеката који су спровођени у сарадњи са: Европским парламентом,
Европском комисијом, Парламентарном скупштином Савета Европе,
Фондацијом Фридрих Еберт и Европским покретом у Србији.
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Међународна сарадња се одвијала и у другим одборима Народне скупштине:
 Административни одбор – чланови Одбора су били у службеној посети Државном збору Републике Словеније од 6. до 8. априла 2011. године;
 Одбор за просвету – чланови одбора примили су председника Одбора
Савета Парламента Чешке Републике за просвету, науку, културу, људска
права и петиције 23. маја 2011. године;
 Одбор за културу и информисање, односно председник Одбора је у
Београду разговарала са директором Организације за културу Исламске
Републике Иран (2009. године); Олегом Кокорином, првим секретаром руске Амбасаде у Београду (5. фебруара 2010. године); са Бентом
Ноербијем и Андрејом Змечеком о Стратегији за медије (31. марта 2010.
године); са Делегацијом Одбора за културу Бундестага СР Немачке (23.
септембра 2010. године); у 2011. години са руководиоцем Одељења
за културу и информисање у МИП СР Немачке; шефом Делегације ЕУ
у Републици Србији у вези са израдом Медијске стратегије; представницима Треће експертске мисије ЕУ посвећене људским и мањинским
правима;
 Одбор за правосуђе и управу – чланови Одбора били су у посети
Парламенту, правосудним и другим органима Португалије од 8. до 11.
новембра 2008. године и Шпаније од 9. до 13. фебруара 2009. године;
присуствовали семинару: „Реформа јавне адмнистрације и правосуђа”
29—30. септембра 2010. године у Бриселу; члан Одбора учествовао је у
раду Конференције о националним институцијама за људска права 13—
14. јула 2011. године у Вилњусу;
 Одбор за рад, борачка и социјална питања, односно председник и заменик председника Одбора примили су Михаила Чермака, експерта ЕУ са
сарадницима и одговорили на питања у вези са Упитником ЕУ о питањима која се тичу рада Одбора;
 Одбор за здравље и породицу, у оквиру Протокола о сарадњи, у саставу делегације Народне скупштине, посетили су Парламент Републике
Српске 31. октобра и 1. новембра 2008. године; учествовали су у студијским посетама у оквиру пројекта Проконцепта и Парламентарног
центра у Канади под називом „Парламент у транзицији – јачање одговорности у Србији”: Парламент Републике Пољске, 28. септембар – 2. октобар 2008. године, парламенти у Канади – Отава и Торонто, 31. мај—8.
јун 2009. године, Парламент Велике Британије, 2—7. новембар 2009. године; председник Одбора учествовао је на Конгресу Европског здравственог форума у Салцбургу (5—8. октобар 2011. године); заменик председника Одбора учествовао је на Трећем форуму министара здравља у
Бањалуци (13—14. октобра 2011. године); председник Одбора учествовао на Првој конференцији Светске здравствене организације о Новој
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европској здравственој политици, здравље 2020, у Јерусалиму (28—29.
новембар 2011. године);
Одбор за науку и технолошки развој, председник Одбора је 29. јануара 2010. године примио на разговор амбасадора Сиријске Арапске
Републике; 24. маја 2011. године састао се са посланицима чешког парламента; председник Одбора од 16—19. новембра 2011. године присуствовао је Светском научном форуму у Будимпешти;
Одбор за финансије, народни посланици и запослени, боравили су у
студијској посети Словенији, Љубљана (Парламент, Рачунски суд) 5—7.
октобра 2011. године; учествовали су у студијским посетама у оквиру
пројекта Проконцепта и Парламентарног центра у Канади под називом
„Парламент у транзицији – јачање одговорности у Србији”: парламент
Републике Пољске, 28. септембар—2. октобар 2008. године, парламенти у Канади – Отава и Торонто, 31. мај—8. јун 2009. године, парламент
Велике Британије, 2-7. новембар 2009. године;
Одбор за омладину и спорт је примио Делегацију Светске скаутске парламентарне уније Народне скупштине Републике Кореје 26. новембра
2009. године; народни посланици су учествовали на Другим спортским
играма европских парламентараца од 16. до 29. септембра 2010. године у Москви, фудбалском турниру Репрезентација европских парламената у Будимпешти од 9. до 12. јуна 2011. године, на позив парламента
НР Мађарске;
Одбор за равноправност полова, чланови одбора 31. октобра – 1. новембра 2008. године били су у посети Народној скупштини Републике
Српске у Бањалуци, 9—11. новембра 2008. године учествовали на Петој
радионици у организацији Регионалног центра за једнакост сполова у
Загребу, 14—15. децембар 2008. године учествовали су на Регионалном
семинару у организацији ИПУ и УНИЦЕФ-а у Тирани, 31. маја—8. јуна
2009. године посета Канади (Отава и Торонто) и 2—7. новембра 2009. године посетили Уједињено Краљевство, у оквиру Пројекта „Парламент у
транзицији – јачање одговорности у Србији”; 28—29. априла 2010. године били домаћини Делегацији Комисије за остваривање равноправности полова Парламентарне скупштине БиХ; 17—19. мај 2010. године учествовали на Регионалној конференцији у Дубровнику на тему:
„Женско предузетништво и стратегија запошљавања жена”; 20—22. јун
2010. године учествовали на 10. састанку Цетињског парламентарног
форума и 3. регионалног ОЕБС састанка парламентарки, Цетиње; Одбор
за равноправност полова је организовао Регионалну конференцију на
тему: ”Улога парламента у контроли политика са родног становишта”, 15.
децембра 2011. године у Београду;
Одбор за равноправност полова је одржао више састанака у 2011. години са представницима Управе за родну равноправност и Елизабет
Клацер, консултанткињом ИнДевелоп ИПМ из Стокхолма (24. фебруара),
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Михаилом Чермаком, експертом ЕУ са сарадницима поводом попуњавања Упитника ЕУ, а на тему Људска права и заштита права мањина (14.
марта), са Делегацијом Сената Републике Чешке (24. маја), са Делегацијом
Министарства за социјалну политику Украјине (21. септембра); председница Одбора је учествовала на међународној конференцији у Украјини,
Кијев, 25-26. октобра 2011. године, „Актуелни трендови развоја националних родних механизама у европским земљама”;
 Одбор за трговину и туризам је успоставио сарадњу са Одбором за привреду Државног збора Републике Словеније, који је боравио у Србији
марта 2011. године, узвратна посета Одбора за трговину и туризам
Државном збору Републике Словеније септембра 2011. године;
 Радна група за права детета – 20—21. септембра 2010. године је учествовала на консултативном састанку у Скопљу на тему: „Улога парламента у промовисању и надгледању права детета”, 27—30. септембра 2010.
године посетила је Комисију за децу Бундестага, Берлин, Немачка. Радна
група је током 2011. године одржала више састанака, и то: са Кевином
Бурном, експертом УНИЦЕФ-а за дечија права (10. марта), са експертима
Треће експертске мисије ЕК, а поводом попуњавања Упитника ЕУ, на тему
Људска права и заштита права мањина (17. марта), са Петером Гисеном,
представником Уницеф-а (29. јуна);
 Одбор за одбрану и безбедност – чланови Одбора боравили су у радној посети Народној скупштини Републике Српске 31. октобра и 1. новембра 2008. године; чланови Одбора примили су Делегацију Народне
скупштине Републике Српске септембра 2009. године; председник
Одбора учествовао је на оснивачком састанку Координационог радног
тела парламентарних тела за надзор безбедносно-обавештајних служби земаља Југоисточне Европе, Сарајево 8-9. март 2010. године; чланови
Одбора учествовали су у раду Друге регионалне конференције парламентарних тела за надзор над радом безбедносно-обавештајних служби земаља Југоисточне Европе у Загребу (7-9. јул 2010. године); одржали су састанак са Делегацијом Бироа Националне гарде САД и Охаја 10.
септембра 2010. године; Одбор је био организатор и домаћин Треће регионалне конференције парламентарних тела за надзор безбедноснообавештајних служби земаља Југоисточне Европе 7—8. септембра 2011.
године у Београду; чланови Одбора 31. маја 2011. године одржали састанак са делегацијом Одбора за одбрану и безбедност Парламента Чешке
Републике; 16. септембра 2011. године у Београду чланови Одбора одржали су састанак са председавајућим Војног комитета ЕУ; 28—29. септембра 2011. године Одбор је био организатор дводневне посете делегације Заједничке комисије за одбрану и безбедност Парламентарне
скупштине Босне и Херцеговине; 11—15. априла 2011. чланови Одбора
и запослени у Служби боравили су у студијској посети институцијама НАТО и ЕУ у Бриселу; 5—6. мај 2011. године представник Одбора
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учествовао на 12. састанку Цетињског парламентарног форума, организација Скупштине Републике Црне Горе;
Одбор за међунационалне односе имао је разговоре са Делегацијом
парламента Белгије (2. новембар 2009. године); Делегацијом Савјета националних мањина Парламентарне скупштине БиХ (6. децембра 2010. године); Студијском делегацијом Исламске Републике Иран (2011. године);
Експертском мисијом Европске комисије (8. марта 2011. године); делегацијом одборника Социјалдемократске партије из Галена, Швајцарска
(26. маја 2011. године); чланови Одбора били су у студијској посети
Краљевини Шпаније фебруара 2009. године;
Законодавни одбор је имао студијске посете парламентима, односно
законодавним одборима парламената Луксембурга (2009), Мађарске
и Немачке (2010), БиХ, Пољске и Македоније (2011); организатор је
Прве међународне конференције законодавних, односно парламентарних одбора за правна питања, 17-18. фебруара 2011. године у
Београду. Делегација Одбора је у организацији Европског парламента и Регионалног савета за сарадњу у Југоисточној Европи учествовала
на семинару „Улога парламента у законодавном процесу и надзор владе” у Сарајеву 23—24. фебруара 2011. године, а посетила је и парламент
Пољске (Сејм), Варшава 15—19. маја 2011. године, када је председник
Одбора потписао Меморандум о разумевању између Законодавног одбора и Канцеларије за демократске институције и људска права ОЕБС.
Делегација Одбора је посетила и Законодавно-правну комисију Собрања
Републике Македоније у Скопљу 21—23. децембра 2011. године;
Одбор за локалну самоуправу састао се са делегацијом Конгреса локалних органа власти Савета Европе у Београду 29. јуна 2010. године;
Одбор за смањење сиромаштва је 12—13. октобра 2010. године у Београду организовао Регионалну конференцију, заједно са
Регионалним саветом за сарадњу;
Одбор за заштиту животне средине је водио разговоре са Делегацијом
Чешке Републике (20. новембра 2008. године), Државног збора Републике
Словеније (28. октобра 2009. године), Македонском зеленом парламентарном групом (24. фебруара 2010. године), Албанском неформалном
парламентарном групом (5. јула 2010. године); чланови Одбора учествовали су на Конференцији Парламентарног процеса Петог светског форума о води у Истанбулу (17—21. марта 2009. године); боравили су у посети
Шведској (30. новембра до 3. децембра 2009. године);
Одбор за односе са Србима изван Србије био је домаћин делегацијама: Централног савета Срба из Немачке 2008. године; представника Срба
из Кливленда, Охајо, САД 2008. године; председника Српске заједнице
Срба из Париза 2008. године, Срба у Румунији и Самопуправе Срба у
Мађарској 2008. године; Државног збора Републике Словеније 2011. године; делегација Одбора посетила је Светосавску академију у Бечу 2009.
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године; „Дане светосавља у Паризу” 2009. године; Светосавску академију
у Скопљу 2009. године; Србе у расејању у Федерацији БиХ и Републици
Српској, Републици Македонији и Републици Албанији у 2011. години;
 Одбор за КиМ – чланови одбора присуствовали су Регионалном скупу
„Политичка комуникација: моћ представљања или представљање моћи”;
примили студенте Универзитета у Мастрихту 4. маја 2009. године; одржали састанак са делегацијом Парламентарне скупштине НАТО октобар
2010. године;
 Одбор за развој и економске односе са иностранством имао је 10 разговара са парламентарним делегацијама Ирана, Немачке, Аустрије, Сирије
и Парламентарног одбора ЕФТЕ;
 Одбор за уставна питања – члан Одбора био је у студијској посети парламенту Велике Британије 2009. године.
3.8.4. Библиотека Народне скупштине
Запосленима у Библиотеци Народне скупштине (истраживачи-аналитичари) је у извештајном периоду поднето укупно 3.585 захтева за информацијама, и то: 1.792 захтева (50%) од стране Службе, 1.434 захтева (40%) од стране народних посланика и 359 захтева (10%) од стране спољних корисника
(грађана, државних органа, Европског центра за парламентарна истраживања и документацију и других иностраних корисника). Захтеви су се првенствено односили на домаћа, међународна и страна правна акта, стручну
литературу и часописе, стенографске белешке, информативне материјале и
документа на одређену тему.

Запослени у Библиотеци Народне скупштине су у периоду 11. јуна 2008. године до 13. марта 2012. године одговорили на 891 захтев корисника, од чега је урађено:
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 255 одговора на упитнике Европског центра за парламентарна истраживања и документацију, у форми информативних прегледа припремљених на енглеском језику;
 94 компаративна истраживања, као упоредни прикази регулаторног
оквира у појединим областима; народни посланици су поднели 34 захтева за истраживање, од Службе је примљено 47 захтева, док је 13 истраживања у вези са предлозима закона који су у скупштинској процедури урађено проактивно (на иницијативу истраживача). Компаративна
истраживања свима су доступна и могу се наћи на интернет страници
Народне скупштине;
 132 информативна прегледа, углавном у вези с парламентарном праксом
европских земаља, а на основу одредби националних устава и пословника парламената; информативни прегледи су припремани за потребе рада
радних тела Народне скупштине (76) и народних посланика (56);
 410 захтева се односило на претраживање правних прописа, како Републике Србије, тако и страних држава, ЕУ и међународних
организација.

За 48% претраживања као извор информација коришћен је интернет, за 42%
претраживања извор су биле електронске базе прописа, док су у око 10%
претраживања равноправно била заступљена оба извора информација.
На 60% захтева информација је пружена у виду штампаних докумената, док
је на 40% захтева одговор достављен у виду електронских докумената (путем електронске поште, компакт дискова итд.).
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Рад у Библиотеци Народне скупштине у извештајном периоду резултирао је каталогизацијом приближно 2.903 библиографске јединице или
10% књижног фонда.Такође, извршено је скенирање старих и ретких књига у фонду Библиотеке (укупно 108 књига и 5 часописа). У Библиотеци
Народне скупштине је са инвентарном књигом сравњено 25.000 јединица.
Корисницима је издато 439 књига из фонда Библиотеке и обављене су 62
међубиблиотечке позајмице књига. Фонд Библиотеке у извештајном периоду повећан је за 327 наслова.

4. Сектор за међународне односе

У Сектору за међународне односе обављају се послови који се односе
на припремање аката и реализацију активности из области спољнополитичких односа и парламентарне сарадње, учешће сталних и других делегација Народне скупштине у раду међународних и регионалних организација,
посете студијских група представничким телима других држава и примање
делегација, посете студијских група или чланова представничких тела других држава, припрему материјала за посете делегација Народне скупштине
и њених радних тела представничким телима других држава, међународним
организацијама као и други послови за потребе Народне скупштине, њених
радних тела, посланичких група и народних посланика из области међународних односа.
Међународна сарадња Народне скупштине у овом сазиву Народне скупштине је била изузетно динамична и интензивна, што говори о развоју и значају
парламентарне дипломатије. Већим делом међународна сарадња Народне
скупштине остварује се као мултилатерална сарадња, а у нешто мањем обиму као билатерална сарадња. У области искључиво парламентарне сарадње,
међутим, доминација мултилатералне парламентарне сарадње упадљиво је
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израженија у односу на билатералну парламентарну сарадњу, што је и иначе тренд у савременим светским кретањима.
4.1. Посете страних делегација
У периоду од 11. јуна 2008. године до 13. марта 2012. године Народну
скупштину је посетило укупно 294 страних делегација, од чега:
 61 председничка посета (29 председника парламената, 16 председника
држава, девет председника влада и седам председника мултилатералних парламентарних институција);
 42 делегације мултилатералних парламентарних институција;
 Народна скупштина је била домаћин и организатор 15 заседања мултилатералних парламентарних институција, као и других међународних
парламентарних конференција, састанака и форума (од тога је одржано
пет пленарних заседања и шест састанака тела мултилатералних парламентарних институција, као и четири међународне конференције);
 81 друга парламентарна делегација (29 званичних билатералних парламентарних посета и 52 појединачна билатерална парламентарна сусрета – контакта);
 95 других међународних делегација, од тога 22 министра.
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Народни посланици су у овом периоду имали и 257 разговора са председницима дипломатског кора у Београду.
4.2. Посете иностранству
Делегације Народне скупштине и народни посланици учинили су 408 посета иностранству, од чега:
 172 ради учешћа делегација Народне скупштине у раду мултилатералних парламентарних институција (од тога 15 у својству функционера или
представника мултилатералних парламентарних институција у посетама, односно састанцима радних тела тих институција);
 91 ради учешћа на парламентарним и другим међународним конференцијама, састанцима и форумима (од тога у оквиру две последње наведене категорије 11 посета председника Народне скупштине);
 68 билатералних посета иностранству, од тога 27 посета председника
Народне скупштине и 41 друга посета;
 44 студијске посете, и
 33 учешћа на међународним семинарима и округлим столовима у
иностранству.

Одбор за иностране послове је покренуо иницијативу за оснивање посланичких група пријатељства и донео одлуку да се приступи формирању 55
посланичких група пријатељства.
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У извештајном периоду формирано је 35 посланичких група пријатељства
(Азербејџан, Аустралија, Аустрија, Белгија, Босна и Херцеговина, Бугарска,
Велика Британија, Грчка, Израел, Индонезија, Италија, Јапан, Кина, Куба,
Мађарска, Македонија, Немачка, Норвешка, Пољска, Португалија, Румунија,
Русија, САД, Словачка, Словенија, Суверени малтешки ред, Тунис, Турска,
Украјина, Француска, Холандија, Хрватска, Чешка, Шпанија, Црна Гора), које
представљају скупштинска тела за унапређење односа и сарадње Србије са
другим државама, на принципу добровољности, полазећи од узајамно изражених интереса за остваривање и развој сарадње међу парламентима.
У току је процедура конституисања још 20 посланичких група пријатељства са следећим земљама и регионима: Аргентина, Белорусија, Бразил,
Естонија, Египат, Индија, Иран, Кипар, Либија, Мароко, Мексико, Перу,
Република Кореја, Сирија, Финска, Азија и Пацифик, Африка, Блиски исток,
Латиноамеричке земље и Скандинавске земље. Одбор је утврдио саставе
ових посланичких група пријатељства, односно одредио чланове група.
Уследиле су консултације за места председника тих група пријатељства, након чега би се, одређивањем председника група од стране Одбора, окончала процедура њиховог конституисања.
У оквиру међународних активности у 2008. години, у Народној скупштини је
потписан Споразум о партнерству између Народне скупштине и Републике
Мађарске.
Током посете председника Парламента Португалије Жаима Гаме потписан је Оквирни споразум о парламентарној сарадњи између Скупштине
Републике Португалије и Народне скупштине Републике Србије, 22. јуна
2009. године.
Током посете Дмитрија Медведева, председника Руске Федерације, потписан је Оквирни споразум о парламентарној сарадњи између Државне думе Руске Федерације и Народне скупштине Републике Србије, 20. октобра
2009. године.
Током 2011. године покренута је иницијатива за закључивање споразума
о сарадњи са парламентима Индонезије и Кине (од којих је већ прихваћена иницијатива за закључење билатералног споразума са Парламентом
Индонезије).
Током посете Филипоса Пецалникоса, председника Парламента Грчке
потписан је Меморандум о разумевању и сарадњи између Парламента
Грчке и Народне скупштине Републике Србије, 13. фебруара 2012. године
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Народну скупштину је од 11. јуна 2008. године до 31. децембра 2008. године
посетило укупно 37 страних делегација, од чега:
 шест председничких посета – четири председника парламената (председник Посланичког дома Парламента Румуније, председник Народне
скупштине Републике Српске, председница Парламента Мађарске,
председник Парламента Норвешке); један председник државе – Чешке
Републике и један председник мултилатералне парламентарне институције – Скупштине Западноевропске уније);
 осам делегација мултилатералних парламентарних институција
(Парламентарна скупштина Савета Европе – 2, Европски Парламент (ЕП)
– 6);
 Народна скупштина је била домаћин и организатор и једног заседања мултилатералне парламентарне институције (састанак одбора
Парламентарне скупштине Црноморске економске сарадње);
 седам других парламентарних делегација, од тога четири званичне билатералне парламентарне посете (Парламент Аустралије, Скупштина
Чешке, Национална скупштина Француске, Представнички дом Италије)
и три појединачна билатерална парламентарна сусрета – контакта (немачки Бундестаг, Парламент Словеније);
 15 других међународних делегација, од тога четири министра спољних
послова (Словачке, Естоније, Кипра и Португалије).
Народни посланици су у овом периоду имали и 37 разговора са представницима дипломатског кора у Београду.
Од 11. јуна до краја 2008. године делегације Народне скупштине и народни
посланици учинили су 48 посета иностранству, од тога:
 22 посете ради учешћа делегација Народне скупштине у раду мултилатералних парламентарних институција (Парламентарна скупштина
Савета Европе (ПС СЕ) – 11, Парламентарна скупштина ОЕБС (ПС ОЕБС)
– 1, Интерпарламентарна унија (ИПУ) – 2, Парламентарна скупштина
Црноморске економске сарадње (ПС ЦЕС) – 1, Парламентарна скупштина
Централно-европске иницијативе (ПС ЦЕИ) – 1, Парламентарна скупштина Медитерана (ПСМ) – 2, Парламентарна скупштина НАТО (ПС НАТО) –
2, Скупштина Западноевропске уније (С ЗЕУ) – 1, Интерпарламентарна
скупштина православља – (ИСП) – 1, од тога три у својству функционера
мултилатералних парламентарних институција у посетама, односно састанцима радних тела тих институција – ПС СЕ);
 12 посета ради учешћа на разним парламентарним и другим међународним конференцијама, састанцима и форумима (од тога две посете
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председнице Народне скупштине – учешће на заседању ИПУ у Женеви и
учешће на скупу председника парламената Западног Балкана у Италији);
 шест билатералних посета иностранству, од тога три посете председнице Народне скупштине (Мађарска, Португалија и Руска Федерација) и
три друге посете (Немачка, БиХ-Република Српска, Румунија);
 четири студијске посете (Велика Британија, Пољска, Португалија,
Словенија);
 четири учешћа на међународним семинарима и округлим столовима у
иностранству (Бугарска, Хрватска, Француска).
Народну скупштину је у 2009. години посетило укупно 79 страних делегација, од чега:
 21 председничка посета – осам председника парламената (председници Представничког дома и Дома народа БиХ, председавајући
Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ, председник
Народне скупштине Републике Српске, председник Заступничког дома Парламента Федерације БиХ, председник Собрања Македоније,
председник Парламента Португалије, председник Државног збора Словеније, председник Представничког дома Парламента Белгије,
председница Парламента Аустрије), осам председника држава (Кипра,
Црне Горе, Председништва БиХ, Палестине, Естоније, Руске Федерације,
Републике Турске, Словачке); четири председника влада (Словеније,
Хрватске, Македоније, Кувајта) и један председник мултилатералне парламентарне институције (ПС ОЕБС);
 осам делегација мултилатералних парламентарних институција (ПС СЕ –
4, ИПУ – 1, ИСП – 1, С ЗЕУ – 1, ЕП – 1);
 Народна скупштина је била домаћин и организатор три заседања мултилатералних парламентарних институција, као и других међународних
парламентарних конференција (Пленарно заседање ИСП, Састанак одбора ПС ЦЕС и Пета конференција одбора за европске интеграције земаља учесница процеса стабилизације и придруживања Југоисточне
Европе – COSAP);
 25 других парламентарних делегација, од тога пет званичних билатералних парламентарних посета (Парламент Норвешке, Парламент Финске,
Сенат Чешке, Парламент Шпаније, НР Кина) и 20 појединачних билатералних парламентарних сусрета–контаката (Парламент Туниса, Државна дума Руске Федерације, Парламент Грчке, Парламент Немачке, Парламент
Ирана, Сенат Чешке, Парламент Кеније, Парламент Републике Кореје,
Парламент Републике Индонезије, Парламент Шведске, Парламент
Велике Британије);
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 22 друге међународне делегације, од тога седам министара влада
(Републике Кореје, Португалије, Ирана, Кипра, немачке покрајине БаденВиртемберг, Турске, Израела).
Народни посланици су имали и 78 разговора са представницима дипломатског кора у Београду.
Током 2009. године делегације и народни посланици Народне скупштине
учинили су 106 посета иностранству, од тога:
 45 посета ради учешћа делегација Народне скупштине у раду мултилатералних парламентарних институција (ПС СЕ – 12, ПС ОЕБС – 4, ИПУ –
6, ПС ЦЕС – 3, ПС ЦЕИ – 2, ПСМ – 4, ИСП – 1, ПС НАТО – 7, С ЗЕУ – 2, ЕП –
3, од тога једна у својству функционера, односно представника ПС ЦЕС);
 18 посета ради учешћа на међународним конференцијама (од тога три
посете председника Народне скупштине – учешће на заседању ИПУ у
Етиопији, на 5. Конференцији жена председника парламената у Аустрији
и на 7. Конференцији председника парламената Јадранско-јонске иницијативе у Грчкој);
 13 билатералних посета другим државама, од тога седам посета председника Народне скупштине (Данска, Алжир, БиХ–Република Српска,
Француска, Шведска, Аустралија и Иран) и шест других посета (САД,
Хрватска, Македонија, Холандија, НР Кина и Египат);
 19 студијских посета (Бугарска, Шпанија, Словачка, Мађарска, Словенија,
Канада, Швајцарска, Португалија, Велика Британија, Немачка, Финска,
САД, Хрватска, Белгија, Холандија, Шведска, Луксембург, Француска);
 11 учешћа на међународним семинарима и округлим столовима у иностранству (Бугарска, Кина, Белгија, Хрватска, Аустрија, Швајцарска, БиХ,
Словенија, Мађарска).
Народну скупштину су у 2010. години посетиле 82 стране делегације, од
чега:
 11 председничких посета – седам председника парламената (председник Парламента Мађарске, председник Конгреса Шпаније, председник
Посланичког дома Парламента Италије, председавајући Дома народа
Парламента БиХ, председник Сталног комитета Свекинеског народног
конгреса, председник Доњег дома Парламента Канаде, председник
Парламента Данске), два председника држава (Летоније и Македоније),
један председник владе (Словеније), као и један председник мултилатералне парламентарне институције (ПС СЕ);
 18 делегација мултилатералних парламентарних институција (ПС СЕ – 5,
ПС ОЕБС -1, ИПУ – 1, ПС НАТО-1, СЗЕУ-1, ЕП-8, ЕФТА-1);
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 Народна скупштина је била домаћин и организатор и четири заседања
мултилатералних парламентарних институција, као и других међународних парламентарних конференција (једно пленарно заседање – ПС ЦЕС,
два састанка одбора ПС СЕ и ПСМ, као и Конференција скупштинских одбора надлежних за питања смањења сиромаштва у земљама Западног
Балкана и Турске);
 25 других парламентарних делегација, од тога 10 званичних билатералних парламентарних посета (Финска, Руска Федерација, Италија,
Француска, БиХ, Турска, Хрватска, Мађарска) и 15 појединачних билатералних парламентарних сусрета–контаката (САД, Кина, Немачка,
Румунија, Јерменија, Албанија, Руска Федерација);
 24 друге међународне делегације, од тога четири министра влада
(Египта, Црне Горе, Малија, Малте).
Народни посланици су имали и 63 разговора са представницима дипломатског кора у Београду.
Током 2010. године делегације Народне скупштине и народни посланици
учинили су 124 посете иностранству, од тога:
 51 посету ради учешћа делегација Народне скупштине у раду мултилатералних парламентарних институција (ПС СЕ – 20, ПС ОЕБС – 4, ИПУ –
4, ПС ЦЕС – 8, ПС ЦЕИ – 2, ПСМ -3, ИСП-1, ПС НАТО – 6, С ЗЕУ -2, ЕП – 1, од
тога осам у својству функционера и представника тих институција – ПС
СЕ, ПС ЦЕС);
 28 посета ради учешћа на међународним конференцијама (од тога три
посете председнице Народне скупштине – учешће на првом регионалном састанку Групе за Југоисточну Европу шефова парламентарних делегација при ИПУ у Хрватској, на Трећој светској конференцији председника парламената у Женеви и на Конференцији председника парламената
земаља чланица Савета Европе, у Лимасолу, Кипар);
 25 билатералних посета другим државама, од тога 10 посета председнице Народне скупштине (Словачка, Бугарска, Шпанија, Украјина,
Македонија, Словенија, Црна Гора, Аустрија, Либија, Турска) и 15 других
посета (Чешка, Хрватска, Словенија, Турска, БиХ, Македонија, Аустрија,
Француска, Мађарска);
 девет студијских посета (САД, Мађарска, Белгија, Шпанија, Немачка);
 11 учешћа на међународним семинарима и округлим столовима у иностранству (Белгија, БиХ, Хрватска, Румунија, Аустрија, Француска).
Народну скупштину је у 2011. години посетило 87 страних делегација, од
чега:

| 76 | Извештај о раду Службе Народне скупштине | 11. јун 2008.—31. март 2012. |

 21 председничка посета – осам председника парламената (председник Народне скупштине Републике Српске, председник Врховне раде Украјине, председник Народне скупштине ДР Конго, председник
Парламента Финске, председница Народног собрања Бугарске, председница Парламента Аустрије, председница Парламента Естоније,
председник Велике Народне скупштине Турске), пет председника држава (Финске, Јерменије, Мађарске, Румуније и Азербејџана), четири
председника влада (Руске Федерације, Црне Горе, Украјине и Босне и
Херцеговине) и четири председника мултилатералних парламентарних
институција (ПС СЕ, ПС ОЕБС, ПС НАТО и ЕП);
 пет делегација мултилатералних парламентарних институција (ПС СЕ – 1;
ПС ОЕБС – 2; ЕП – 2);
 Народна скупштина је била домаћин и организатор и седам заседања
мултилатералних парламентарних институција и међународних конференција (од тога три пленарна заседања – ПС ОЕБС и ПС ЦЕИ – 2, један
састанак одбора ПС СЕ, Састанак Групе Интерпарламентарне уније за
Источну и Југоисточну Европу, Међународна конференција „Људска права и парламентарци” у сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији, којом је обележено 120 година чланства у ИПУ и Међународна парламентарна конференција ОЕБС о етичким стандардима понашања парламентараца).
 23 друге парламентарне делегације, од тога 10 званичних билатералних парламентарних посета (Државни збор Словеније, Скупштина Црне
Горе, Парламент Холандије, Парламент Чешке, Државна дума Руске
Федерације, Сабор Хрватске, Парламент САД, Парламентарна скупштина БиХ, Парламент Румуније, Парламент Немачке) и 13 појединачних билатералних парламентарних сусрета – контаката (Парламент Немачке,
Парламент Мађарске, Парламент Румуније, Парламент Чешке, Народна
скупштина Републике Српске, Парламент САД, Народно собрање
Бугарске, Велика скупштина Турске, Парламент Црне Горе);
 31 друга међународна делегација, од тога седам министара спољних послова (Португалије, Азербејџана, Луксембурга, Ирака, Грчке, Македоније
и Вијетнама).
Народни посланици су имали и 69 разговора са представницима дипломатског кора.
Најзначајнији догађај је био одржавање јубиларног 20. годишњег заседања ПС ОЕБС, које је одржано од 6. до 10. јула 2011. године у „Сава центру”
у Београду у организацији Народне скупштине. То је уједно и највећи међународни парламентарни скуп одржан у нашој земљи до сада. На заседању
је учествовало преко 600 гостију, од тога 230 посланика из 53 државе чланице ОЕБС и партнера из Азије и Медитерана, а функционери и највиши служ-
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беници ПС ОЕБС су га оценили као најуспешније организовано годишње заседање до сада.
Током 2011. године делегације Народне скупштине и народни посланици
учинили су 113 посета иностранству, од тога:
 48 посета ради учешћа делегација Народне скупштине у раду мултилатералних парламентарних институција (ПС СЕ – 18, ИСП -2, ПС ОЕБС – 4,
ПСМ – 3, ПС ЦЕС – 7, ПС ЦЕИ – 2, ИПУ – 3, ПС НАТО – 5, ЕП – 4, од тога три
у својству функционера или представника ПС СЕ);
 30 посета ради учешћа на међународним конференцијама (од тога три
посете председнице Народне скупштине – учешће на заседању ИПУ у
Панама Ситију, учешће у званичној посети ЕП у Бриселу, учешће на 9.
конференцији председника парламената Процеса сарадње Југоисточне
Европе и на Другом састанку Радне групе Парламентарне димензије
Процеса сарадње Југоисточне Европе у Црној Гори);
 19 билатералних посета другим државама, од тога шест председнице
Народне скупштине (БиХ– 2, Кина, Норвешка, Јапан, САД) и 13 других
посета (Албанија, Француска, Хрватска, БиХ, Чешка, Румунија, Словенија,
Турска, Украјина, Словачка, Македонија,);
 10 студијских посета (Словенија, Белгија, Естонија, Пољска, Велика
Британија, Данска),
 шест учешћа на међународним семинарима и округлим столовима у
иностранству (БиХ–Република Српска, Белгија, Швајцарска, Македонија).
Народну скупштину је у периоду од 1. јануара до 13. марта 2012. године посетило девет страних делегација, од чега:
 две председничке посете – председника парламената (председник Дома
представника Парламента Италије и председник Парламента Грчке);
 три делегације мултилатералних парламентарних институција (ПС СЕ –
2; ЕП – 1);
 један појединачни билатерални парламентарни сусрет – контакт
(Парламент Немачке);
 три друге међународне делегације;
Народни посланици су имали и 10 разговора са представницима дипломатског кора.
Делегације Народне скупштине и народни посланици учинили су 17 посета иностранству, од чега:
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 шест посета ради учешћа делегација Народне скупштине у раду мултилатералних парламентарних институција (ПС СЕ – 5, ПС ОЕБС – 1);
 три посете ради учешћа на међународним конференцијама;
 пет билатералних посета другим државама, од тога једна председнице Народне скупштине (Македонија) и четири друге посете (Румунија,
Велика Британија, Мађарска, САД);
 две студијске посете (Велика Британија, Белгија);
 једно учешће на међународном семинару у иностранству (БиХ).
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5. Сектор за опште послове

У Сектору за опште послове обављају се послови који се односе на управљање људским ресурсима, електронски парламент, електронске, информационе, енергетске системе и системе аутоматике, рачунарске мреже,
интернет и телекомуникације, планирање и израду скупштиског буџета, финансијско рачуноводство и књиговодство, јавне набавке, управљање ризицима, заштите на раду и противпожарну заштиту, дактилографију, стенографисање и биротехнику, писарницу, експедицију поште и архив, као и други
општи послови за потребе Народне скупштине.
У наставку извештаја у оквиру тачке 5. која се односи на рад Сектора за
опште послове приказани су послови које су запослени у Сектору обављали у извештајном периоду.
5.1. Одељење за људске ресурсе
У Одељењу за људске ресурсе обављају се послови који се односе на:
праћење и примену закона и других аката из делокруга рада Одељења за
људске ресурсе, припрему предлога општих и појединачних аката из области рада и радних односа, припрему и реализацију политике управљања
људских ресурса, израду кадровског плана и анализу испуњења кадровског плана, праћење и анализу кадровске оспособљености запослених, израду програма за додатно образовање и стручно усавршавање запослених
и праћење његове реализације, оцењивање и развој каријере државних
службеника и награђивање намештеника, вођење кадровске и друге евиденције, као и други стручни и административни послови из области рада и
за потребе запослених у Служби.
У периоду од 11. јуна 2008. године до 13. марта 2012. године запослени у
Одељењу за људске ресурсе израдили су 4 кадровска плана, 79 одговора на
тужбе, жалбе, ревизије и других припремних поднесака у поступку радних
спорова, 138 анализа и евиденција, 244 уговора о делу и радном ангажовању, 352 извештаја, информација и статистика из области људских ресурса,
649 решења о вредновању, оцењивању и напредовању, 1.886 решења о коришћењу годишњих одмора, 3.242 решења и уговора којима се одлучује о
правима и дужностима запослених. Запослени у Одељењу за људске ресурсе учествовали су у планирању, изради и реализацији планова образовања,
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семинара, курсева, тренинга и других видова едукације током 2008, 2009,
2010, 2011. и 2012. године путем којих је запосленима у Служби било омугућено да унапређују знање, вештине и технике из делокруга рада. Такође,
запослени у Одељењу за људске ресурсе активно су учествовали у изради
Вишегодишњих и једногодишњих планова развоја Службе, политика и процедура управљања људским ресурсима, правилника и одлука из области
људских ресурса као и у сарадњи са међународним организацијама.
Рад запослених у Одељењу за људске ресурсе на анализи организационе и
квалификационе структуре Службе у извештајном периоду дао је смернице
руководству Службе у ком правцу треба да се Служба развија, унапређује
и модернизује начин рада. На основу тих смерница а захваљујући ангажовању свих руководиоца организационих јединица Службе донети су развојни плански акти којима су утврђени стратешки циљеви Службе као
и Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Служби, којим су створени услови за успешно обављање послова из надлежности Службе у дужем временском периоду.
5.2. Конференцијски систем и систем електронског гласања
Велика пленарна сала
Обављајући стручне послове из делокруга рада запослени у Сектору за
опште послове значајно су допринели унапређењу техничких услова и модернизацији рада Народне скупштине и Службе у протекле четири године.
Најважнији од обављених послова свакако јесте завршетак радова у вези са
коришћењем конференцијског и система електронског гласања у Великој
пленарној сали Дома Народне скупштине. Овај систем, који поред идентификације и гласања омогућава и нове функције пријављивања за реч и
говор с места, почео је да се користи од марта 2009. године. Запослени у
Одсеку за електронске системе активно су били укључени у припрему спецификација за реализацију овог система, а касније и његову експлоатацију.
Одборске сале
У каснијој фази, крајем 2010. као и у 2011. години, запослени у Одељењу
за електронику, телекомуникације и информатику инсталирали су софтвер
за седнице одбора у одборским салама 1, 2 и 3 у Дому Народне скупштине, који омогућава на седницама одбора коришћење истих функција као
и у Великој пленарној сали за седнице Народне скупштине. Сви резултати рада седнице доступни су у електронском облику. Новина је и припрема седнице одбора од стране секретара одбора путем рачунара. Секретари
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одбора прошли су обуке током 2011. године које су спроводили запослени
у Одељењу за електронику, телекомуникације и информатику.
5.3. Рачунарска мрежа Народне скупштине
Рачунарска мрежа Народне скупштине тренутно броји преко 500 рачунара.
Даљи развој ове мреже врши се кроз пројекат е-парламентa, финансиран од
стране Мисије ОЕБС-а у Републици Србији, путем кога је Народна скупштина добила најсавременију мрежну опрему и опрему за безбедан приступ.
Захваљујући овом пројекту набављено је око двадесет мрежних свичева,
са близу две хиљаде портова. Урађена је и одговарајућа инсталација у Дому
Народне скупштине, тако да су мрежним прикључцима (и прикључцима за
енергетско напајање) опремљени Велика сала (око 400 прикључака), Мала
сала (око 140) и одборске сале (са 30 прикључака). Планирана је и адаптација просторија 148, 149 и 150а у згради Народне скупштине у Улици краља
Милана 14, у јединствени простор Дата-центра заједно са просторијом у
Дому Народне скупштине, где ће бити смештена и опрема за редундантно
меморисање података за потребе е-парламента.
5.4. Одржавање информатичке опреме
Одржавање информатичке и електронске опреме јесте један од послова
које су запослени у Одељењу за електронику, телекомуникације и информатику континуирано извршавали путем сервисирања опреме, редовном
годишњом набавком рачунара и пратеће опреме, инсталацијом нове опреме и софтвера, и другим редовним активностима запослених у Одељењу, у
складу са потребама Народне скупштине.
Набавка информатичке опреме врши се по динамици која обезбеђује да рачунари у Служби не буду старији од пет година, и то тако што се набавља по
100 нових рачунара сваке године. Овај план се остварује у границама расположивих средстава обезбеђених скупштинским буџетом. Осим набавке
рачунара, сваке календарске године редовно се набавља и по двадесетак
штампача, пет до шест мрежних свичева, а све у циљу одржавања пуне функционалности мреже кроз замену уређаја старије генерације новим. Ове набавке се усклађују са потребама корисника и проценама развоја мреже.
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5.5. Бежична мрежа
У току 2010. године урађен је пројекат бежичне мреже за приступ рачунарској мрежи Народне скупштине, интернету и ВоИП телефонској мрежи Народне скупштине. За те сврхе набављено је 50 приступних уређаја
и контролер за централизовано управљање бежичном мрежом. Ова мрежа има за циљ побољшање услова рада и коришћења интернета преносних уређаја (лаптоп и таблет рачунари, смарт телефони) за све кориснике
у Народној скупштини. Планирано је да се постави по 25 приступних тачака у обе зграде Народне скупштине, као и могућност проширења мреже у
случају повећања потреба током експлоатације. У току је завршно подешавање мреже е – парламента, чији ће саставни део бити и ова бежична мрежа и њен контролер.
5.6. Телефонске централе у Народној скупштини
У циљу обједињавања телефонских централа у згради Народне скупштине у
Улици краља Милана 14 и Дому Народне скупштине, пре пет година је уместо постојеће Джити телефонске централе у згради Народне скупштине постављена и пуштена у рад ВоИП телефонска централа на Астериск платформи. У току 2011. године, у циљу коришћења јединствене технологије у обе
зграде, замењени су рачунари и набављене нове примарне ИСДН картице
за Астериск централу, а планирана је и замена постојеће Алкател централе у Дому Народне скупштине. Ради замене постојеће телефонске централе
проширеном Астериск централом набављени су ВоИП апарати (80 комада),
аналогни апарати са одговарајућим бројем мрежних адаптера (100 телефона и 12 осмоканалних адаптера) и 50 бежичних СИП апарата.
У оквиру радова на припреми ове замене, у једну од канцеларија у згради
у Улици краља Милана 14 пресељено је око 80 двоканалних мрежних адаптера, који су се налазили у спратним мрежним орманима зграде Народне
скупштине, која ће бити део Дата-центра. По завршетку радова на постављању бежичних приступних тачака у обе зграде Народне скупштине, планиран је прелазак на јединствени Астериск телефонски систем. Ове активности условљене су завршетком мреже е-парламента.
5.7. Централна техничка режија
У извештајном периоду централна техничка режија опремљена је уређајима за техничку контролу и управљање свим системима конференцијско-
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дискусионог система и система електронског гласања, као и аудио-видео
подсистема у оквиру ових система.
Опрему између осталог чини 24 рачунара, седам управљачких јединица за
дигитални конгресни систем, два контролера (АМикс и Крестрон), аудио-видео матрица, шест аудио појачивача велике снаге, два ВХС и шест ДВД видео-рекордера и др., смештених у 15 рек ормана. Осим овога, у контролној соби, која је саставни део централне техничке режије, налазе се видео
и аудио монитори, видео-миксери и друга контролна опрема која омогућава оператерима да надгледају функционисање тих система. Сви ови уређаји
су до марта 2009. године пуштени у функцију ради техничке подршке у циљу
несметаног одржавања пленарних седница у Дому Народне скупштине и
касније по потреби допуњавани ради повећавања функционалности.
5.8. Кабловска телевизија
У току 2010. године извршена је и интеграција телевизијског кабловског система Дома Народне скупштине и зграде Народне скупштине у Улици краља
Милана 14 у јединствени систем, тако да сада Народна скупштина има једног провајдера, јединствени распоред канала и заједничке интерне канале за обе зграде Народне скупштине. Путем интерних канала могуће је гледати два сигнала из зграде (Велика и Мала сала) и девет из Дома Народне
скупштине (два сигнала из Велике сале, Мале сале, три сигнала из одборских
сала, два сигнала огласних табли и централни хол Дома Народне скупштине.
Поред овога, могу се пратити домаћи и страни тв канали.
5.9. Нова трафостаница
У току 2010. године извршена је реконструкција и замена комплетне опреме
у трафостаници Дома Народне скупштине. Претходна трафо-опрема, инсталирана 1969. године, била је недовољног капацитета и технолошки потпуно застарела, на граници употребљивости. Нова опрема је најсавременија у
својој категорији и довољног капацитета за постојећу инсталисану снагу, са
резервом за проширење електронергетских капацитета у овом објекту, и у
највећој могућој мери је аутоматизована.
Уграђено је СМ6 средњенапонско постројење произвођача Schneider
Electric у конфигурацији: два трафоа, суви од по 1000кVА мерног односа 10/0,4 kV са самохлађењем, и мерна, спојна, преклопна и две изводне
ћелије.
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Приликом нестанка напајања са једне стране, аутоматска измена напајања
у оваквој трафостаници Народне скупштине укључује напајање са стране
где је напон од 10kV присутан. Поузданост је такође обезбеђена и на тај начин што су инсталирана два трафоа, тако да један ради а други је у врућој
резерви, и аутоматика га укључује уколико дође до квара на трафоу који је
у функцији.
Од нисконапонског извода са трансформатора, помоћу оклопљеног сабирничког система, напон је доведен до изводних трафо-поља Т1 и Т2. Са тих
поља је помоћу негоривих каблова типа NHXHX FE 180/90 напон одведен до
нисконапонског разводног поља у нисконапонском разводном постројењу
које је дислоцирано из просторије трафостанице. У изводним пољима Т1
и Т2 су уграђени главни прекидачи који су спрегнути тако да се приликом
испада једног и укључења другог трафоа врши аутоматско пребацивање и
укључење главног прекидача радног трансформатора.
Изводна нисконапонска поља урађена су у конфигурацији: прикључно и
поље компензације, изводно 1 и изводно 2 и генераторско изводно 3 и изводно 4 поље. Изводна поља 1 и 2 се напајају са мреже, а изводна поља 3 и
4 имају могућност напајања и са мреже и дизел електричног агрегата (ДЕА).
5.9. 1. Е-парламент и нови Дата центар
Пројекат „Јачање Народне скупштине у ефикасном испуњавању њене законодавне и контролне функције” увођењем система за електронско управљање законодавном процедуром у Народној скупштини (е-парламент)
почео је да се уводи у Народну скупштину 1. новембра 2010. године као донација Мисије ОЕБС-а у Републици Србији. Запослени у Одељењу за електронику, телекомуникације и информатику током читавог пројекта, а нарочито у другој половини 2011. године, били су интензивно ангажовани на
његовој имплементацији.
У циљу обезбеђења коришћења једног сервера Народне скупштине, на коме је омогућен приступ испоручиоцу софтвера да га може користити за потребе презентације пројекта корисницима, као и за потребе организовања
обука корисника у Народној скупштини, извршене су измене на мрежној
опреми Народне скупштине. Запослени у Служби прошли су кроз неколико обука организованих од стране испоручиоца софтвера и сервера, а извршење набавке радних станица очекује се током 2012. године. Тренутно се
приводи крају извођење свих уговорених радова, који су обавеза Народне
скупштине.
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5.9.2. Интернет страница Народне скупштине
У циљу осавремењивања екстерне комуникације Народне скупштине 16. јуна 2011. године пуштена је у рад нова интернет страница Народне скупштине. Финансирање израде нове интернет странице Народне скупштине
омогућено је од стране УСАИД-овог Програма поделе власти. Запослени
у Одељењу за електронику, телекомуникације и информатику активно су
учествовали у имплементацији нове интернет странице Народне скупштине, а након тога наставили су са радом на пословима њеног одржавања.
5.9.3. Електронске табле
У циљу боље информисаности народних посланика и запослених у Служби
осмишљена су два интерна телевизијска канала. Почетком 2010. године постављени су телевизори у централном холу Дома Народне скупштине, а почетком 2012. године и у улазном холу зграде у улици краља Милана 14, преко којих се објављују информације о активностима Народне скупштине. Ови
канали доступни су путем система кабловске ТВ дистрибуције у обе зграде
Народне скупштине.
5.9.4. Декоративно осветљење
Дом Народне скупштине је почео да се гради 1904. године, а завршен је 1937.
године. Пројектовано и примењено решење декоративног осветљења овог
објекта општим осветљењем и истицањем богатства декоративних елемената фасаде доприноси његовој монументалности и репрезентативности.
Дом Народне скупштине има четири фасаде (главна према Тргу Николе
Пашића, бочне према Влајковићевој и Таковској и задњу према Косовској).
Фасаде се састоје од постамента зграде од тамно зеленог камена, приземља
и првог спрата који су од светлог пешчара и балустрадног венца дуж целог
обима који је од пешчара. Као посебни елементи уочавају се монументални главни улаз са тимпаноном, стубовима и степеништем, улаз из Косовске
са тимпаноном, стубовима и степеништем, главна купола, четири куполе на
угаоним кулама и шест декоративних пушкарница на крову објекта.
Као стални елементи декоративне пластике уочавају се пиластри на свим
фасадама, балустраде на прозорима свих фасада, стубићи на прозорима
спрата свих фасада и венац по ободу зграде. Као посебни елементи декоративне пластике уочавају се рељефи на главној куполи и на улазима из
Косовске.
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Основни принцип декоративног осветљења Дома Народне скупштине, које
је извршено у 2011. години, јесте да се општим осветљењем издвоји из околине, а затим се осветљавањем наглашавају детаљи. Целокупна инсталација
декоративног осветљења је подељена на 17 логичких целина које се могу произвољно комбиновати, што се ради помоћу рачунара, а по жељи и
потребама корисника. Опште осветљење зграде је изведено изворима температуре топло беле боје 30000К. Прозори у приземљу и на спрату су осветљени са по два рефлектора у угловима прозора, а по два линијска LED
рефлектора са уским снопом постављена су испод балустраде. Овакав распоред је примењен на све четири фасаде.
Скулптуре Томе Росандића („Играли се коњи врани”) осветљене су са
бочних страна рефлекторима са металхалогеним изворима температуре
топло беле боје 30000К. Осветљење пиластера изведено је рефлекторима плитког профила са металхалогеним изворима температуре топло беле
боје 30000К. Осветљење доњег пиластера изведено је светиљкама са LED
изворима. Осветљење рељефа изнад главног улаза изведено је рефлекторима са металхалогеним изворима температуре топло беле боје 30000К са
уским снопом. Осветљење плафона главног улаза изведено је рефлекторима са металхалогеним изворима температуре топло беле боје 30000К плитког профила. Осветљење балустрада (венца), тимпанона на улазима и угаоним куполама, балустрада и стубова стилизованих пушкарница изведено је
линијским рефлектором са LED изворима са уским снопом.
Динамичко осветљење тамбура главне куполе и пушкарнице изнутра изведено је линијским рефлекторима са LED RGB изворима, чиме је омогућена измена произвољних комбинација боја и њиховог трајања. Целокупно
декоративно осветљење Дома Народне скупштине се напаја са осам разводних табли. Систем контроле и аутоматског управљања декоративним осветљењем се састоји од релејних блокова, контролне јединице за I ниво управљања, резервне контролне јединице за II ниво управљања, Интерфејс
A/D адаптера за пријем сигнала МТК уређаја за III ниво управљања, управљачке мреже, јединице за напајање мреже, RS232-RS485 адаптера за прикључак рачунара и SOFTWARE-a за надзор и управљање системом декоративног осветљења.
Овај систем је компатибилан са осталим пројектованим системима у објекту
и биће интегрисан у централни систем за надзор и управљање техничким
системима (ЦСНУ) у Дому Народне скупштине. Укупно је монтирано 1005 комада рефлектора разних врста. Укупна инсталисана снага је 37,4kW.
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5.9.5. Систем посебне намене
Завршен је пројекат и уговорена је прва фаза реализације система посебне намене, који укључује видео-надзор, картични систем, систем контроле
приступа и друге подсистеме. Реализација овог пројекта одвија се по плану,
у складу са расположивим средствима. Систем ће, између осталог, омогућити видео-надзор простора у и око Народне скупштине, за шта је предвиђено преко 100 видео-камера. Реализација овог уговора, који је склопљен
крајем 2011. године, обезбедиће видео-надзор и контролу приступа појединим деловима Дома Народне скупштине и зграде Народне скупштине у
Улици краља Милана 14, у складу са пројектом који је иновиран током 2011.
године. Реализовање овог пројекта планирано је у три фазе.
Прва фаза обухвата постављање инсталација, камера и мрежне инфраструктуре и требало би да буде завршена у априлу 2012. године, а друга и трећа
фаза, које између осталог обухватају контролу приступа и опрему за чување
тајних података, реализоваће се током 2012. године.
5.9.6. Информациони систем за планирање и управљање
скупштинским буџетом (БПМИС)
Америчка агенција за међународни развој (УСАИД) и Програм поделе власти, који су донирали Народној скупштини нови информациони систем за
планирање и управљање скупштинским буџетом (БПМИС), у другој половини 2011. године ангажовали су фирму „СРЦ системске интеграције” за потребе аутоматизације послова планирања скупштинског буџета и финансијскорачуноводсвених послова.
Пројекат се тренутно налази у фази имплементације. Потребна инфраструктура је квантитативно примљена од стране Одељења за електронику, телекомуникације и информатику и стављена је у функцију. Запослени
у Одељењу пружају непосредну подршку будућим корисницима у разумевању новог софтверског система који је у фази плигођавања потребама
Народне скупштине и Службе. Поред тога, запослени у Одељењу прегледају
и дају стручну оцену предате документације, учествују у дефинисању тест
случајева у складу са предатом документацијом. У сарадњи са корисницима
врше тестирање свих делова наведеног софтверског пакета и на тај начин
учествују у њиховој оцени.
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5.9.7. Информациoни подсистем за људске ресурсе
Америчка агенција за међународни развој (УСАИД) и Програм поделе власти донирали су Народној скупштини систем за управљање људским ресурсима, као део интегрисаног пакета (МИС) за управљање финансијским и рачуноводсвеним пословима. Поменути информациони подсистем налази се
у фази имлементације. Запослени у Одељењу за електронику, телекомуникације и информатику, обезбедили су да свако радно место, дефинисано захтевима извођача, има приступ инсталираној апликацији. У нови софтверски подсистем унесени су потребни шифарници. Запослени у Одељењу у
другој половини 2011. године и с почетка 2012. године, у циљу успешне имплементације подсистема, ангажовани су на пружању непосредне помоћи
запосленима у Одељењу за људске ресурсе.
5.9.8. Дизел електрични агрeгат
Почетком 2011. године започета је израда пројектне документације за реконструкцију дизел-електричног апарата и набавку новог уређаја у Дому
Народне скупштине. Постојећи дизел-електрични апарат снаге 380kW је
исправан, али је недовољне снаге да подржи постојеће електропотрошаче у случају нестанка мрежног напона у згради. Садашња инсталисана снага у овом објекту је 553 kW. Нови дизел-електрични апарат (ДЕА) требало
би да има снагу од око 1000kVA са фактором снаге cosφ=0.8, са аутономним
радом од најмање 10h и до 500 сати рада годишње на променљивом оптерећењу. Инсталирање новог дизел-електричног апарата (ДЕА) предвиђено
је у августу 2012. године.
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6. Сектор за одржавање објеката Народне скупштине

У Сектору за одржавање објеката Народне скупштине обављају се послови који се односе на инвестиционо, техничко и текуће одржавање објеката Народне скупштине, заштиту и одржавање културних добара које користи и којима управља Народна скупштина, анализу и планирање развоја
техничко-технолошких услова за рад, грађење, реконструкцију, доградњу,
адаптацију, санацију, рестаурацију, конзервацију, ентеријерско и екстеријерско уређење и опремање, као и чишћење и хигијенизацију објеката,
земљишта, инсталација, постројења, уређаја и опреме које користи и којима управља Народна скупштина. У извештајном периоду обављен је значајан део послова из делокруга рада овог сектора који је приказан у наставку овог дела извештаја.
6.1. Инвестиционо одржавање објеката Народне скупштине
Закључком Комисије за расподелу службених зграда и пословних просторија Владе Републике Србије од 6. јула 2006. године, у циљу обезбеђивања
пословног простора неопходног за рад Народне скупштине, објекат Дома
Народне скупштине распоређен је на коришћење Народној скупштини. Од
тог периода Служба је предузела низ активности на снимању постојећег
стања у објекту, постојеће техничке документације, прибављених дозвола
и сагласности надлежних органа. Извршила је радове и прибавила услуге
и добра којим се, након санације, адаптације, реконструкције и ревитализације објекта, како архитектонско-грађевинске целине, тако и техничко-технолошких система, дошло до резултата који омогућавајују да се рад у Дому
Народне скупштине одвија у потребним и одговарајућим условима.
6.2. Адаптација простора дела првог спрата у згради Народне
скупштине у улици краља Милана 16
Закључком Комисије за расподелу службених зграда и пословних просторија Владе Републике Србије од 16. новембра 2007. године, Народној
скупштини је додељен на коришћење део пословног простора на првом
спрату у згради у Улици краља Милана 16, који чине 15 канцеларија, укупне површине 190m2. Овај простор је крајем 2008. године адаптацијом физички повезан са зградом Народне скупштине у Улици краља Милана 14, а
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затим и техничко-технолошки, тако што је у предметни простор уведен део
хидрантске мреже и систем за заштиту од пожара објекта у Улици краља
Милана 14. У свим канцеларијама су извршени молерско-фарбарски радови, радови на замени инсталација слабе и јаке струје, расвета, као и набавка потребног канцеларијског мобилијара, сплит система и подних застора.
6.3. Активности на текућем и техничком одржавању и набавци
опреме у згради Народне скупштине у Улици краља Милана 14
У 2008. и 2009. години набављено је и монтирано 69 клима уређаја (топлотне
пумпе) – сплит система, тако да је сада свака канцеларија у згради Народне
скупштине у Улици краља Милана 14-16 опремљена сплит системом. У овом
периоду је набављен и нови канцеларијски намештај за комплетно опремање 55 канцеларија. Извршено је кречење 22.500m2 зидова и плафона, као
и фарбање 1.150m2 столарије (прозори и врата), 120m2 радијатора, а исхобловано и излакирано 550m2 површина под паркетом.
У оквиру законом предвиђених активности и насталих потреба у току експлоатације, извршени су сви потребни радови и прибављене све потребне услуге за текуће и техничко одржавање: две трафостанице, два дизелелектрична агрегата, шест путничких лифтова, пет теретних лифтова, две
подизне платформе за инвалиде, један котао на чврсто гориво, три котла на
течно гориво, постојећих инсталација централног грејања, климатизације,
грејања, хлађења и вентилације, као и инсталација водовода и канализације
у објектима које користи Народна скупштина.
6.4. Рестаурација и реконструкција Велике сале Дома Народне
скупштине
Рестаурација и реконструкција Велике сале у Дому Народне скупштине изведена је у свему према пројекту који је израдио Завод за заштиту споменика културе града Београда, уз стални конзерваторски надзор над радовима који су се одвијали у периоду од краја 2008. до почетка 2009. године.
Пројекат рестаурације и реконструкције базиран је на аутентичном стању
из времена настанка зграде 1937. године и израђен је на основу архивске
грађе – оригиналних цртежа основе и детаља архитекте Николе Краснова
и историјске фотодокументације у складу са функцијом парламента у савременим условима.
Седамдесетих година двадесетог века Велика сала Дома Народне скупштине
је претрпела знатне измене у диспозицији простора намењеног народним
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посланицима, а посебно у делу сале предвиђеном за чланове Владе и председништво скупштине. Пројектом рестаурације и реконструкције предвиђено је да простор буде враћен у аутентично стање.
Пројектом су обухваћени радови којим се преобликује простор за председништво Народне скупштине и чланове Владе како би се извела реконструкција аутентичних подијума са клупама за чланове Владе и председништво
Народне скупштине, у мери која одговара садашњим потребама рада, као
и савременим информатичким системима у функцији модернизације здања
Народне скупштине. Пројекат је обухватао и све радове на рестаурацији сале-амфитеатра са галеријом, а који се односе на рестаурацију зидова и плафона са застакљеном лантерном, као и комплетне столарије, орнаменталне
пластике, штуко декорације и подног застора.
6.5. Радови на системима климатизације у Дому Народне скупштине
Радови на изради система климатизације у Дому Народне скупштине започели су у 2009. години након прибављања свих потребних сагласности
од надлежних органа у вези са израдом главног пројекта реконструкције
и ревитализације термотехничких инсталација за потребе Дома Народне
скупштине (грејање, хлађење и вентилација).
Наведеним пројектом је предвиђено да се у целој згради унапреди квалитет
грејања и вентилације и уведе хлађење простора у летњем периоду. У том
смислу су обухваћене следеће инсталације:











радијаторско грејање;
грејање и хлађење „fan coil” апаратима;
вентилација;
ваздушно грејање и хлађење;
котларница;
топлотна подстаница;
расхладна подстаница;
цевни регистри за грејање купола;
централна припрема топле санитарне воде;
сплит системи.

Обимност и комплексност решења предвиђених пројектом наметнуле су
дуге рокове, због чега се приступило његовој фазној реализацији. С тим
у вези, изведени су радови који подразумевају демонтажу старог система
за климатизацију Велике сале Дома Народне скупштине, набавку, испору-
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ку, уградњу и пуштање у рад опреме централног система климатизације за
систем К-4 (Велика сала), као и за клима систем К-9 (техничка режија).
Интензиван рад Народне скупштине у летњем периоду 2009. године наметнуо је обавезу промптног решавања хлађења дела канцеларијског простора, због чега се приступило набавци и монтажи „split” и „VRV” система, којима
је обезбеђено подхлађивање у летњем периоду и догревање у прелазном
периоду за 40 канцеларија у Дому Народне скупштине.
Прва седница Народне скупштине у реновираној Великој сали Дома
Народне скупштине одржана је 31. марта 2009. године.
6.6. Адаптација простора који је намењен за рад новинара у Дому
Народне скупштине
Радови на адаптирању простора који је намењен новинарима који су извођени током 2010. године обухватили су привођење новој намени просторије број 1 на првом спрату Дома Народне скупштине ради формирања 15
радних места за новинаре. Простор је климатизован локалним сплит системом, окречен и опремљен комплетно новим радним столовима, радним
столицама и компјутерском опремом која омогућава on-line везу новинара
са својим редакцијама путем бесплатних интернет веза.
6.7. Конзерваторско-рестауратерски радови на ревитализацији
фасаде и кровне зоне са куполама Дома Народне скупштине са
стране Трга Николе Пашића
Ови радови су, у периоду од почетка 2010. до краја 2011. године, обухватали чишћење и прање свих делова фасаде од вештачког и природног камена,
зидарске радове на презиђивању ограде од камена и растрешених делова атике, фасадерско-ликорезачке радове на обијању дерутног и потклобученог вештачког камена, израду новог вештачког камена, обраду пукотина,
израду нових елемената вучене фасадне орнаментике и нових ливених фасадних елемената, рестаурацију елемената вучене фасадне орнаментике,
рестаурацију ливених елемената орнаментике, рестаурацију равних површина под вештачким каменом и површина под квадерима штоковањем, гитовање спојева спољних прозора и фасаде, репарацију металних гитера на
прозорима и металне ограде, израду бакарних окапница и санацију стубова на главном улазу.
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6.8. Изналажење трајног решења проблема слегања и проблема
дугорочне динамичке стабилности и статичке одрживости
конструктивног система Дома Народне скупштине
Зграда Дома Народне скупштине грађена је са прекидима од 1904. до 1937.
године и спада у монументалне објекте под културно-историјском заштитом. Имајући у виду озбиљна оштећења која су настала на згради током више од 70 година њеног коришћења, као и да ова зграда више не задовољава савремене прописе о изградњи таквих објеката, посебно када је у питању
њена отпорност на дејство земљотреса, било је неопходно приступити свеобухватној санацији саме зграде.
Грађевински факултет Универзитета у Београду је преузео задатак да изради: Ауторизовани програм, Пројектни задатак и Идејно решење санације
конструкције Дома Народне скупштине у Београду. Циљ израде ове документације био је да се дође до трајног решења проблема слегања и проблема дугорочне динамичке стабилности и статичке одрживости конструктивног система, са контролом сеизмичке отпорности при програмираним и
очекиваним сеизмичким утицајима.
У оквиру ове студије прво је прегледана сва постојећа техничка документација која је од значаја за санацију зграде. Резултати и закључци приказани у
овим документима коришћени су ради добијања комплетне слике о стању у
коме се зграда налази, формирањa нумеричког модела конструктивног система и, коначно, дефинисањa потребних мера за трајну санацију зграде.
Након тога је Рударско-геолошки факултет Унивезитета у Београду израдио
Елаборат о резултатима детаљних геотехничких истраживања терена објекта Дома Народне скупштине, 2010. године. У оквиру елабората формулисани су закључци који се односе на изналажење трајног решења проблема
слегања и проблема дугорочне динамичке стабилности и статичке одрживости конструктивног система зграде. Приликом извођења истражних радова у тлу формиране су две пиезометарске цеви у којима се перманентно,
на месечном нивоу, прати ниво подземних вода у току године.
Потом је Републички сеизмолошки завод урадио сеизмичку микрорејонизацију терена на коме је фундиран објекат Дома Народне Скупштине и
одредио све неопходне параметре за сеизмички прорачун конструкције.
Прорачун је обављен применом важећег Правилника о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима,
„Службени лист СФРЈ”, број 52 из 1990 године.
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Имајући у виду да је прорачун спроведен за гравитационо и сеизмичко оптерећење, у складу са важећим прописима, створени су услови да се да
оцена о стању у коме се налази, како читав објекат тако и поједини његови делови. Комбиновањем резултата спроведеног прорачуна са постојећим
оштећењима на виталним конструктивним елементима, од којих су многа и
раније констатована и приказана у већ постојећим елаборатима, у којима је
приказивана дефектоскопија са пописом уочених и снимљених оштећења,
пукотина и дисконтинуитета, дошло се до следећег:
1. глобална носивост читавог објекта је већ дуже време умањена и редукована у односу на прописане коефицијенте сигурности које у складу са
важећом регулативом сваки објекат у експлоатацији мора да поседује;
2. објекат је у функцији и за сада служи намени и користи се без већих
проблема;
3. неопходно је предузети мере и интервенције на конструкцији које ће
спречити даљу пропагацију уочених оштећења и сачувати интегритет
читавог објекта;
4. санацију темељне конструкције треба извести комбинујући микро-шипове и дијафрагме са пратећим и адекватним интервенцијама на конструктивном систему објекта.
У складу са закључцима ове анализе, Грађевинском факултету Универзитета
у Београду поверена је израда „Идејног пројекта ојачања велике куполе и
малих купола, ојачања целокупне конструкције крова и сеизмички лабилних делова зидова у тавану изнад Велике сале и Мале сале”, која је окончана у марту 2012. године.
Наставак израде потребне техничке документације, вршење свих потребних испитивања, мерења и анализа, као и прибављање одговарајућих дозвола и сaгласности за извођење предметних радова планирани су за наредни период.
6.9. Адаптација и санација декоративног осветљења Дома Народне
скупштине
Пројектовано решење декоративног осветљења Дома Народне скупштине допринело је монументалности објекта општим осветљајем, а богатству
декоративних елемената фасаде њиховим истицањем одговарајућим осветљењем. Због функције и репрезентативности објекта, пројектовано решење, односно његова варијабилност, омогућавају да изглед објекта увек
буде у складу са околностима. Генерални принцип на коме се заснивало третирање објекта био је за овакве објекте у свету општеприхваћен принцип
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– зграда се прво општим осветљајем издвоји из околине, а потом се наглашавају детаљи. Приликом општег осветљаја или истицања користе се извори различитих карактеристика ради истицања разлика у архитектонски јасно раздвојеним деловима објекта.
Радови, који су трајали од почетка 2010. до краја 2011. године, изведени
су у сарадњи са градом Београдом – Градском управом града Београда –
Секретаријатом за комуналне и стамбене послове, по уговору о суфинансирању у односу 50%/50%, и подразумевали су демонтажу постојеће старе, неисправне, декоративне расвете, набавку, транспорт, монтажу, израду
инсталације и управљачког дела, где су дефинисана најмање два радна режима: свакодневни и свечани, као и 17 логичких целина које се могу комбиновати. Командовање декоративним осветљењем и избор режима рада вршило се помоћу рачунара, уз примену савремених софтверских решења.
Укупна инсталисана снага сваког од 1.031 пројектом предвиђеног (углавном
„PHILLIPS” и „MINEL-SCHREDER”) расветног тела је око 60 KW. Током извођења
радова примењена су како класична расветна тела, тако и најсавременији
диодни извори светлости (LED).
6.9.1. Адаптација простора кабинета председника Народне
скупштине у згради Народне скупштине у Улици краља
Милана 14
На првом спрату зграде Народне скупштине у Улици Краља Милана 14 налази се простор који користи председник Народне скупштине.Овај простор је током 2011. године комплетно адаптиран. Адаптирање је подразумевало комплетну замену старог спуштеног плафона, дрвених ламперија на
зидовима, молерско-фарбарске и паркетарске радове, комплетну замену
постојеће инсталације јаке и слабе струје и расвете, комплетно занављање
мокрог чвора, замену старог система климатизације новим, набавку новог мобилијара и подних застора. Након изведених радова овај простор је
претворен у адекватан радни и протоколарни простор модерног дизајна.
6.9.2. Адаптација простора Библиотеке Народне скупштине
Радови на адаптацији Библиотеке Народне скупштине, који су извршени
током 2011. године, обухватили су: комплетну замену паркета, репарацију
постојећих библиотечких ормана и комплетног мобилијара (радних столова, конференцијског стола, клуб-столова, клуб-фотеља и радних столица у
том простору, извођење молерских радова, као и увођење инсталација кабловско-дистрибутивног система и остварења могућности компјутерског
повезивања са е-библиотеком).
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6.9.3. Текуће одржавање подне облоге на главном улазу и камених
плоча на паркингу испред Дома Народне скупштине
У другој половини 2011. године извођени су радови у вези са демонтажом
118m2 постојећих гранитних плоча на подесту главног улаза у Дом Народне
скупштине. Поред ових радова у истом периоду извршена је набавка и
уградња нових плоча у слогу и по изгледу у свему према старим плочама,
затим фуговање 260m2 каменог степеништа на главном улазу, подизање и
поновна монтажа и нивелисање у слоју материјала 1.664 постојећих гранитних камених плоча, као и израда 100 нових плоча димензија 50×50×10—15
cm, на паркингу испред главног улаза.
6.9.4. Адаптација простора који је намењен за рад писарнице и
курирске службе
У току 2011. године изведени су радови на адаптацији простора у сутерену
Дома Народне скупштине који је намењен за потребе писарнице Народне
скупштине и курирске службе. Простор је адаптиран заменом подних застора новим паркетом, извршени су молерско-фарбарски радови, а просторија је комплетно опремљена новим радним столовима, радним столицама,
гардеробним и архивским орманима.
6.9.5. Текуће одржавање Мале сале Дома Народне скупштине
Радови на текућем одржавању Мале сале Дома Народне скупштине, у другој
половини 2011. године, подразумевали су тапетарске радове на репарацији
кожних седишта и наслона седишта, молерске радове са припадајућом монтажом и демонтажом скеле и заштитом зидних слика, ликорезачке радове
на чишћењу и рестаурацији профилисаних гипсарских декоративних елемената, демонтажу и монтажу свих постојећих клупа и седишта (ради провлачења инсталација јаке и слабе струје за потребе е-парламента), репарацију лагера и опруга на седиштима, демонтажу старог подног застора, као и
постављање новог таписона, демонтажу, полирање и поновну монтажу месинганих подних лајсни и рукохвата, репарацију оштећених површина на
дрвеној ламперији, столовима и вратима, израду и монтажу различитих дрвених опшивних лајсни.
У току извођења радова извршено је и снимање стања, са већ формиране скеле, постојећих зидних слика, и то: дванаест портрета у народној ношњи Мирка Рачког, као и Велике алегорије рада Мате Малегало Родића, од
стране стручњака из Републичког завода за заштиту споменика културе –
Београд, ради израде елабората о њиховом стању и мерама техничке и конзерваторске заштите ових уметничких дела.
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6.9.6. Адаптација простора који је намењен за рад Одељења за
електронику, телекомуникације и информатику и потребе
е-парламента
У циљу стварања услова за рад запослених у Одељењу за електронику, телекомуникације и информатику током 2011. и 2012. године адаптиране су три
просторије у сутерену Дома Народне скупштине. Адаптирање овог простора узроковано је увођењем пројекта е-парламента.
Простор је адаптиран постављањем нових подних застора који имају антистатик карактеристике. Поред тога дорађена је инсталација слабе и јаке
струје и расвете, простор је окречен и опремљен комплетно новим радним столовима, радним столицама и гардеробним и архивским орманима.
6.9.7. Текуће одржавање мокрих чворова у приземљу Дома Народне
скупштине
Ови радови, који су извршени током 2011. године, подразумевали су извођење активности како у мушком и женском мокром чвору у приземљу
објекта, тако и у мокрим чворовима испод њих на међуспрату објекта у просторијама које се користе као свлачионице за запослене, и то ради адекватне замене водоводне инсталације хладне и топле воде и рециркулације, као
и инсталације фекалне и кишне канализације за овај део објекта, и њихово формирање и опремање за лаку употребу и особама са инвалидитетом.
6.9.8. Замена дотрајале столарије дела петог спрата зграде Народне
скупштине у Улици краља Милана 14
Имајући у виду да је зграда Народне скупштине у Улици краља Милана 14
зидана у периоду од 1948. до 1951. године, то је због старости и дуготрајне
изложености утицају атмосферилија стање спољне грађевинске столарије
наметнуло потребу да се сукцесивно приступи њеној замени. За почетак је
одлучено да због најлошијег стања прво буде замењено 25 прозора на петом спрату који су окренути ка Улици књегиње Зорке. Замена је извршена крајем 2011. и почетком 2012. године прозорима алуминијумских елоксираних вишекоморних профила са термопрекидом и термофлот стаклом.
Такође, одрађена је и замена солбанака и поддаски и извршени пратећи молерско-фарбарски радови.
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6.9.9. Адаптација простора Дата центра у простору међуспрата Дома
Народне скупштине
Радови на адаптацији простора Дата центра у простору међуспрата Дома
Народне скупштине, који су извршени крајем 2011. и почетком 2012. године, подразумевали су формирање архитектонско-грађевинског простора у
коме ће бити сконцентрисана електронска опрема како постојећег кабловско-дистрибутивног система и телефонске централе, тако и опреме потребне за рад е – парламента и електронских система посебне намене. Радови
на адаптацији плафона, подова и зидова, као и уградња посебног клима-система за потхлађивање предметног простора, омогућили су стварање неопходних техничко-технолошких услова за рад наведене електронске опреме
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ТРЕЋИ ДЕО
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1. Реорганизација, унапређење и модернизација рада
Службе Народне скупштине

Упоредо са обављањем стручних и других послова за потребе Народне
скупштине и народних посланика, који су били праћени изузетном динамиком рада Народне скупштине, Служба је у овом сазиву Народне скупштине
извршила своју организациону, кадровску и технолошку реформу као и модернизацију начина рада.
Основни предуслов за реорганизацију рада Службе представљало је доношење нове Одлуке о организацији и раду Службе од 5. јула 2011. године и
новог Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Служби.
Имајући у виду да је Законом о Народној скупштини предвиђено доношење
годишњег плана рада Службе, то је генерални секретар 31. јануара 2011. године, по први пут у пракси рада Службе, донео Одлуку о годишњем плану
рада Службе за 2011. годину, а 30. јануара 2012. године и Одлуку о годишњем
плану рада Службе за 2012. годину. Наведеним одлукама и формално-правно су одређени задаци, активности, потребни ресурси, временски оквир за
извршење задатака и активности, као и индикатори њихових резултата за
2011. и 2012. годину.
Поред напред наведених, најзначајнији од свих интерних аката који се односе на рад Службе свакако јесте Вишегодишњи план развоја Службе за период 2011—2015. године, који је донет 31. јануара 2011. године.
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Овим планским актом по први пут утврђене су дугорочне основе организације рада Службе, њено уређење, коришћење људских и материјалних капацитета и потенцијала. Такође, утврђени су стратешки циљеви Службе за
наредних пет година.
Стратешки циљеви Службе за период 2011—2015. године су:
1. унапређење квалитета рада и ефикасност подршке коју Служба пружа
народним посланицима.
2. развој и унапређење система управљања људским ресурсима.
3. јачање финансијске функције, планирања, програмирања, анализе, набавки, извештавања и надзора скупштинског буџета.
4. развој међународне сарадње.
5. модернизација рада Службе.
6. развој и унапређење комуникација и информативне делатности.

1.1. Унапређење квалитета рада и ефикасност подршке коју Служба
пружа народним посланицима
У складу са напред наведеним стратешким циљем Службе, 16. децембра
2011. године генерални секретар је донео Упутство за припрему прегледне информације.
Прегледна информација, коју у сарадњи са Одељењем за европске интеграције и Библиотеком Народне скупштине припремају секретари и запослени у одбору, представља квалитативни искорак у циљу унапређења стручне
подршке коју Служба пружа народним посланицима за обављање њихове
законодавне и контролне функције.
На овај начин омогућава се народним посланицима да се у вези са предлогом акта који је у скупштинској процедури детаљније упознају са прегледом релевантног правног оквира и основним информацијама које се односе на предлог акта, прегледом стања у области која се актом уређује, сврхом
и циљевима предлога акта. Израдом прегледне информације народни посланици биће у могућности и да се упознају са резимеом прегледа табеле
усклађености с прописима Европске уније у вези са предложеним актом,
односом према стратешким документима из области која се предлогом акта
уређује, информацијама о одржаним јавним слушањима, ставовима стручних удружења, невладиних и међународних организација и јавности, иницијативама, петицијама, представкама, предлозима о питањима у области
која се предлогом акта уређује као и кратким компаративним прегледом
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решења у тој области ако је то могуће (у зависности од времена које је на
располагању за израду компаративног прегледа).
У вези са напред наведеним стратешким циљем Службе 19. јануара 2012. године донет је и Правилник о поступку постављања захтева за истраживање
и израду истраживачког рада Библиотеке Народне скупштине.
Овим правилником утврђен је појам истраживачког рада у смислу стручне
информације коју Служба припрема, пре свега за потребе народних посланика, садржај истраживачког рада, облик, начин припреме, као и поступак
постављања захтева за истраживање и израду истраживачког рада.
Једна од предузетих активности у циљу унапређење квалитета рада и ефикасности подршке коју Служба пружа народним посланицима свакако јесте
и увођење система интерне контроле у Служби. Имајући у виду сложеност
и свеобухватност овог система генерални секретар је 17. октобра 2011. године образовао Радну групу за успостављање система интерне контроле у
Служби.
У периоду од 17. октобра 2011. године до 13. марта 2012. године радна група
је израдила Предлог плана активности у вези са спровођењем и развојем
система интерне контроле у Служби и усвојила Акциони план за његово
спровођење.
1.2. Развој и унапређење система управљања људским ресурсима
Генерални секретар је 13. септембра 2011. године образовао Радну групу
за израду Предлога правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у Служби, на који је Административни одбор 22. новембра
2011. године дао сагласност.
Полазећи од уставно-правног положаја Народне скупштине и потребе народних посланика да у потпуности одговоре обавезама у вршењу своје
функције, а посебно са аспекта потребе усклађивања домаћег законодавства са законодавством Европске уније, остваривања контролне функције Народне скупштине и увођења електронског парламента, најсавременијих информационих, технолошких и других електронских система у рад
Народне скупштине и њене Службе, овим правилником обезбеђени су услови за стручно, квалитетно, ефикасно и економично обављање послова
Службе у дужем временском периоду.
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У вези са напред наведеним стратешким циљем Службе, 8. децембра 2011.
године донет је Правилник о образовању запослених у Служби. Овим правилником су уређени извори финансирања образовних потреба, права и
дужности запослених у Служби у вези са образовањем, вишегодишње и годишње планирање образовних потреба, додатно образовање, стручно усавршавање и оспособљавање, студентска пракса и стажирање, волонтерски
рад и евалуација образовања запослених у Служби.
Ради што ефикаснијег увођења новозапослених у Служби у посао, њиховог
упознавања с новом радном средином и успешног савладавања свих радних задатака 8. децембра 2011. године донет је Правилник о социјализацији
и менторству новозапослених у Служби.
С циљем утврђивања дугорочних основа образовања запослених у Служби,
континуираног унапређења њихових капацитета, прилагођавања новим
пословним процесима и модернизацији рада, 9. децембра 2011. године донета је Одлука о вишегодишњем плану образовања запослених у Служби за
период 2011—2015. године.
На крају, у циљу операционализације спровођења вишегодишњег плана образовања запослених у Служби, 31. јануара 2012. године донет је годишњи
план образовања Службе за 2012. годину, којим су утврђени облици стручног усавршавања запослених, циљеви и очекивани резултати, циљне групе из реда запослених, број полазника, реализатори активности, временски
оквир за одржавање стручног усаршавања, извор финансирања, као и индикатори резултата.
1.3. Јачање финансијске функције, планирања, програмирања,
анализе, набавки, извештавања и надзора скупштинског буџета
Законом о Народној скупштини прописано је да интерну контролу извршења скупштинског буџета спроводи интерни ревизор. Одлуком о организацији и раду Службе од 5. јула 2011. године предвиђено је да се у
Генералном секретаријату, између осталог обављају и послови интерне
ревизије.
С тим у вези, већ у првој половини 2011. године интерни ревизор извршио
је увид у пословање Народне скупштине и обавио разговоре са руководиоцима организационих јединица и запосленима у Служби, након чега је генералном секретару поднета Извештај о значају увођења система интерне
контроле у Народној скупштини, са одговарајућим препорукама.
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На основу Информације и препорука сачињених од стране интерног ревизора, израђена је Повеља интерне ревизије, на коју је генерални секретар
7. јула 2011. године дао сагласност. Повељом су детаљније одређени улога
и делокруг рада интерне ревизије, дужности интерног ревизора и генералног секретара у вези са интерном ревизијом, као и начин сарадње са другим институцијама.
Поред наведеног акта, такође 7. јула 2011. године, донет је и Етички кодекс
интерне ревизије, којим су дефинисани сврха Етичког кодекса, принципи
рада интерног ревизора, начин примене и спровођења интерне ревизије у
Народној скупштини.
Стратешки план интерне ревизије за период 2012—2014. године донет је
31. јануара 2012. године. Овим документом су утврђени мисија и визија интерне ревизије у Народној скупштини, циљеви које треба остварити, начела и стандарди интерне ревизије, начин извештавања и потребни ресурси.
Истог дана 31. јануара 2012. године донет је и План рада интерне ревизије
за 2012. годину. Овим Планом се операционализују сви послови из области
интерне ревизије у Народној скупштини.
Поред наведених докумената сагласно напред наведеном стратешком циљу
Службе 29. децембра 2011. године донет је Правилник о попису имовине и
обавеза према изворима средстава у Народној скупштини.
Након тога 31. јануара 2012. године донет је Правилник о вођењу буџетског рачуноводства у Народној скупштини. Овим правилником детаљно су
уређени организација рачуноводственог система, начин вођења пословних књига, интерни рачуноводствени контролни поступци, лица одговорна за законитост, исправност и састављање исправа о пословним променама, кретање рачуноводствених исправа и рокови за њихово достављање и
даљу обраду, утврђене су рачуноводствене политике у складу са међународним рачуноводственим стандардима за јавни сектор и важећим прописима, извештавање, закључивање пословних књига и архивирање документације у Служби.
Такође, 31. јануара 2012. године донет је и Правилник о благајничком пословању у Народној скупштини, којим су уређени благајнички послови чувања,
евидентирања и располагања готовином, односно новчаницама и кованицама у Одељењу за буџетске, финансијско-рачуноводствене и послове јавних набавки.
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На крају, 6. фебруара 2012. године донет је и Правилник о финансијско–материјалном пословању Народне скупштине. Овим правилником су уређени организација и начин вођења финансијско-материјалног пословања,
одређена одговорна лица у систему финансијско-материјалног пословања, утврђен начин припреме и реализације скупштинског буџета, врсте
књиговодствених исправа које Народна скупштина користи у пословању и
које представљају основ за евидентирање пословних догађаја и потрошњу
буџетских средстава, поступак припреме, обраде, евидентирања и контроле књиговодствених исправа, токови књиговодствених исправа и рокови
за њихово достављање на даљу обраду, односно књиговодствено евидентирање, вођење и приступ пословним књигама и евиденцијама, начин извештавања, архивирања и рок чувања књиговодствених исправа.
1.4. Развој међународне сарадње
У циљу даљег јачања и развоја међународне сарадње на самом почетку
овог сазива Народне скупштине и касније закључени су меморандуми (споразуми) о сарадњи између Народне скупштине и Међународног фонда за
децу и омладину (УНИЦЕФ), Програма Уједињених нација за развој (УНДП),
Мисије ОЕБС-а у Републици Србији (ОЕБС), Националног демократског института (НДИ), Агенције Сједињених америчких држава за развој (УСАИД) –
Програм поделе власти и Вестминстерске фондације за демократију (ВФД).
Почетком сваке календарске године генерални секретар је доносио План
сарадње са међународним организацијама. Овај План сарадње имао је за
циљ прецизирање свих договорених активности, именовање одговорних лица за њихово спровођење, одређивање начина и временског оквира за реализацију договорених активности као и индикатора утицаја на
унапређење рада Службе а сагласно утврђеним стратешким циљевима.
Међународне организације са којима смо сарађивали дале су допринос реорганизацији, унапређењу и модернизацији рада Службе. С тим у вези, у наставку овог дела извештаја приказане су активности које су спровођење у
периоду од 11. јуна 2008. године до 13. марта 2012. године.
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1.4.1. Сарадња са Међународним фондом за децу и омладину
(УНИЦЕФ)
Меморандумом о сарадњи између Народне скупштине и Међународног
фонда за децу и омладину (УНИЦЕФ) је предвиђено успостављање дугорочне сарадње а ради остваривања циљева који су дефинисани Конвенцијом
УН о правима детета, Стратегијом за смањење сиромаштва, Миленијумским
циљевима развоја и Националним планом акције за децу. Главне активности
предвиђене Меморандумом односиле су се на: унапређење знања народних посланика из наведених области, успостављање и јачање радног тела Народне скупштине које ће се у оквиру своје законодавне и контролне
функције у наредном сазиву системски бавити питањима права деце, разматрати нова законска решења, успоставити добру сарадњу са медијима,
стручном јавношћу, локалним самоуправама и удружењима грађана.
1.4.2. Сарадња са Програмом Уједињених нација за развој (УНДП)
Споразумом о сарадњи између Народне скупштине и Програма Уједињених
нација за развој (УНДП) је предвиђено спровођење пројекта под називом
„Јачање одговорности Народне скупштине” у оквиру кога су планиране следеће активности: пружање подршке Народној скупштини приликом институционализације Јавног слушања, јачање сарадње са независним државним
органима, одржавање седница радних тела ван седишта Народне скупштине као и пружање подршке за развијање механизама парламентарне контроле над радом Владе.
1.4.3. Сарадња са Мисијом ОЕБС-а у Републици Србији (ОЕБС)
Меморандумом о сарадњи између Народне скупштине и Мисије ОЕБС-а
у Републици Србији (ОЕБС) је предвиђено спровођење пројекта „Јачање
Народне скупштине у ефикасном испуњавању њене законодавне и контролне функције” увођењем система за електронско управљање законодавном процедуром у Народној скупштини (е-парламент). Поред овог пројекта
током овог сазива Народна скупштина и Мисија ОЕБС-а у Републици Србији
сарађивали су и на другим програмима који су имали за циљ унапређења
рада Народне скупштине и њене Службе а нарочито унапређење комуникација са јавношћу.
1.4.4. Сарадња са Националним демократским институтом (НДИ)
Меморандумом о сарадњи између Народне скупштине и Националног демократског института (НДИ) је предвиђено спровођење и дефинисање активности Народне скупштине који имају за циљ приближавање парламента
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грађанима. Циљ ових активности био је јачање представничке и законодавне функције кроз отварање канцеларија за комуникацију народних посланика са грађанима, одржавањa парламентарних форума, јавних слушања и
програма стажирања студената завршних година факултета у Служби.
1.4.5. Сарадња са Агенцијом Сједињених америчких држава за развој
(УСАИД) – Програм поделе власти
Меморандумом о сарадњи између Народне скупштине и Агенције
Сједињених америчких држава за развој (УСАИД) – Програм поделе власти
је предвиђено јачање капацитета Народне скупштине у циљу побољшања
развоја организационих капацитета, остваривања јавности рада и изградње
финансијске независности. Активности предвиђене Меморандумом односиле су се на: пружање подршке за увођење програма обуке за запослене
у Служби за потребе израде Вишегодишњег плана развоја Службе, израду
нове интернет странице Народне скупштине, израде Вишегодишњег плана развоја комуникација Службе као и за успостављање буџетске канцеларије у Служби.
1.4.6. Сарадња са Вестминстерском фондацијом за демократију (ВФД)
Меморандумом о сарадњи између Народне скупштине и Вестминстерске
фондације за демократију (ВФД) је предвиђено спровођење пројекта под
називом „Јачање законодавних и контролних капацитета Народне скупштине”. Активности предвиђене пројектом односиле су се на унапређење капацитета људских ресурса и истраживачких капацитета Службе као и на
унапређење законодавне и контролне функције Народне скупштине.
1.4.7. Пројекат „Јачање свеукупних капацитета Народне скупштине у
процесу европских интеграција” – Твининг пројекат
У оквиру пројекта „Јачање свеукупних капацитета Народне скупштине у процесу европских интеграција” који се финансира из претприступних фондова
ЕУ (ИПА) фондова изабран је Парламент Републике Грчке за Твининг партнера. У тренутку израде овог извештаја сачињен је Уговор о сарадњи између
Народне скупштине и екпсерата Парламента Републике Грчке и прослеђен
делегацији Европске комисије у Београду на одобрење.
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Твининг пројектом је предвиђено унапређење Народне скупштине и
Службе, и то у оквиру следећих шест компоненти:
1. јачање сарадње између Народне скупштине и Владе у процесу доношења закона;
2. унапређење радних пракси Народне скупштине у законодавном процесу, посебно у вези са хармонизацијом прописа са правним тековинама
Европске уније;
3. унапређење организационе структуре, интерних процедура и радних
пракси;
4. јачање контролне улоге Народне скупштине у односу на Владу и сарадње Народне скупштине са независним државним органима;
5. унапређење јавности рада Народне скупштине и укључивање цивилног
сектора у активности Народне скупштине у процесу доношења одлука;
6. управљање моделима Европских финансијских програма.

1.5. Модернизација рада Службе
У циљу даље модернизације рада Народне скупштине и Службе
Административни одбор је на 65. седници, одржаној 9. априла 2010. године,
донео Одлуку о увођењу електронског парламента у Народну скупштину.
Финансијску подршку спровођењу пројекта пружила је Шведска развојна агенција (СИДА). Спровођење пројекта омогућила је Мисија ОЕБС-а у
Републици Србији. Овим пројектом започет је процес увођења информационог система за електронско управљање документима у Народној скупштини и електронска подршка праћења рада седница Народне скупштине
и њених радних тела. Систем, између осталог, омогућава народним посланицима да током расправе о предлогу закона или другог акта који је у
скупштинској процедури, у сали за седнице Народне скупштине и радних
тела, истовремено у електронској форми имају пред собом текст предлога закона или другог акта, као и амандмане који су на њега поднети. Поред
народних посланика и запослени у Служби ће користити систем електронског парламента чиме ће знатно унапредити начин рада.
У сарадњи са УСАИД-овим Програмом поделе власти, 16. јуна 2011. године
израђена је нова интернет страница Народне скупштине, којом је значајно
унапређена јавност рада Народне скупштине.
Нова интернет страница Народне скупштине садржи информације о активностима Народне скупштине, председника Народне скупштине, народних
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посланика, радних тела, донетим законима и другим општим актима и предлозима закона и других општих аката који се налазе у скупштинској процедури, информације о међународној сарадњи и европским интеграцијама, Служби, историјату Народне скупштине, културном наслеђу, као и
свеобухватни списак адреса корисних линкова. Нова интернет страница
Народне скупштине је вишејезична, има виртуелну презентацију, странице
прилагођене слепим и слабовидим особама, предвиђа могућност учешћа
Народне скупштине на друштвеним мрежама Фејсбук (Facebook) и Твитер
(Twitter).
Као резултат модернизације рада Службе, у сарадњи са УСАИД-овим
Програмом поделе власти, почетком јула 2011. године започет је процес имплементације новог информационог система за планирање и управљање
скупштинским буџетом (БПМИС). Информациони систем за планирање и управљање скупштинским буџетом (БПМИС) представља интегрални део информационог система за управљање јавним финансијама, па је на тај начин
омогућена интеграција са постојећим системима за извршење скупштинског буџета (планирање, управљање и реализација). Информациони систем
за планирање и управљање скупштинским буџетом (БПМИС) подржава линијски и програмски модел припреме буџета. Као савремени модел припреме буџета, програмски буџет ставља тежиште на планиране, односно
очекиване резултате, као и на праћење онога што је у претходним периодима остварено коришћењем одобрених средстава. Oвим моделом припреме скупштинског буџета јасно се уводи принцип одговорности за његово спровођење.
Још један од видова модернизације рада Службе свакако представља имплементација новог софтвера за људске ресурсе у оквиру Одељења за
људске ресурсе, коју је финансијски помогао УСАИД-ов Програм поделе
власти. Имплементацијом новог софтвера за људске ресурсе омогућава
се ефикасније управљање пословним процесима који се односе на радноправни статус запослених у Служби, лакше и ефикасније праћење каријере
и њихово стално усавршавање.
1.6. Развој и унапређење комуникација и информативне делатности
У вези са стратешким циљем развоја и унапређења комуникација и информативне делатности у Служби, 22. јула 2011. године донета је Одлука о
Вишегодишњем плану развоја комуникација Службе за период 2011—2015.
године. Овом одлуком утврђене су дугорочне основе интерне, екстерне и
комуникације у кризним ситуацијама, стратешки циљеви Службе у области
комуникација, као и начин њихове имплементације.
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Сходно задатку из Одлуке о вишегодишњем плану развоја комуникација Службе за период 2011—2015. године, 13. марта 2012. године донето је Упутство за постављање информација и садржаја на интернет страницу Народне скупштине, којим су прецизирана одговорна лица у Служби
за доставу информација и садржаја који се постављају на интернет страницу Народне скупштине, временски рок за њихову доставу и ажурирање.
Применом овог упутства значајно ће бити унапређен рад Службе у области
интерне комуникације а што ће битно утицати на још већу транспарентност
рада Народне скупштине и Службе.
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