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Ставови изречени у овој публикацији припадају искључиво 
аутору и његовим сарадницима и не представљају нужно 
званичан став Мисије ОЕБС у Србији.

Штампање овог билтена подржала је 
Мисија ОЕБС у Србији.

Представљамо вам први број Информативног билтена за 
запослене у Служби Народне скупштине, који садржи ак
туелне информације о раду наше Службе и сталне рубрике 
путем којих ће запослени моћи да се информишу о својим 
дужностима, могућностима остваривања различитих пра
ва и активностима које се у оквиру Службе спроводе.

Циљ Информативног билтена је и да побољша комуника
цију, унапреди односе између запослених у Служби и ин
тензивира сарадњу међу колегама. Желимо да наш Билтен, 
садржински и визуелно, пружи запосленима јасну слику о 
актуелностима из свих организационих јединица Службе 
и омогући нам да брзо и лако размењујемо информације, 
знање и искуство.

Слика добре и успешне институције настаје у самој инсти
туцији. Ниво мотивације запослених је од великог значаја 
за успешан рад. Због тога верујем да заједничким ангажо
вањем, кроз боље познавање и комуникацију, можемо да 
дођемо до добрих резултата.

Ваше сугестије и предлози у циљу побољшања Инфор ма
тивног билтена су добродошли. Надам се да ћемо заједно 
Кућу свих грађана учинити и нашом кућом.

Користим прилику да вам пожелим пуно здравља и среће, 
а свима нама успешан заједнички рад у наступајућој 2013. 
години.

Срдачно,

Генерални секретар
Јана Љубичић

Поштоване 
колегинице и 

колеге,

На насловној страни: Савезна скупштина у 
Београду, Славољуб Слава Богојевић, 1956.
година, уље на платну, 132×94, смештена у 
Кабинету генералног секретара 



Припремајући Информативни бил
тен за запослене у Служби Народне 
скупштине трудили смо се да садр
жај прилагодимо потребама и ин
тересовањима свих нас како бисмо, 
благовремено и на једном месту, 
били обавештени о активностима 
и раду Службе, нашим правима и 
обавезама, реализованим службе
ним посетама наших колега, као и о 
семинарима, тренинзима и другим 
видовима обука које се организују 
за потребе нашег усавршавања.

Идеја Уређивачког одбора била је 
да се путем Билтена боље међусоб
но упознамо и успоставимо бољу 
сарадњу и комуникацију. Зато смо 
одлучили да у сваком броју, у ок
виру рубрике О нашим колега
ма, представимо једну колегини
цу или колегу из Службе и тако се 
ближе упознамо сa пословима које 
обављају.

Увели смо и две занимљиве рубри
ке, Из историје српског парламен
таризма и Да ли сте знали, из којих 
ћете сазнати о мање познатим 
чињеницама и важним догађајима 
везаним за парламентарни живот 
Србије.

Како бисмо заједнички оствари
ли идеју, неопходно је да чујемо 
и ваше мишљење. Биће нам задо
вољство да и ви учествујете у изра
ди сваког наредног броја, тако што 
ћете нам своје коментаре и предло
ге о садржају о коме бисте желели 
да читате послати на имејл адресу 
s.maksimovic@parlament.rs.

Уређивачки одбор
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Поред обављања редовних дневних ак
тивности, запослени у Служби Народне 
скупштине ангажовани су у раду рад
них група, комисија и уређивачких од
бора. Резултат оваквог заједничког ра
да колега је да својом стручношћу, 
знањем и искуством допринесу регу
лисању одређених питања од значаја 
за унапређење радних процеса у циљу 
стручног, квалитетног и ефикасног 
обављања послова.

Тренутно је у нашој Служби активно 
осам радних група:

 � Радна група за израду Упутства за 
поступање у вези с иницијативама, 
петицијама, представкама и пред
лозима упућеним одбору;

 � Радна група за израду брошуре на 
тему „Јединствена методолошка 
правила за израду прописа”;

 � Радна група за израду Упутства за 
организовање института јавног слу
шања;

 � Радна група за израду брошуре на 
тему „Контролна функција Наро
дне скупштине”;

 � Радна група за израду упутства за 
израду и подношење извештаја са 
службеног пута;

 � Радна група за израду плана ин
тегритета;

 � Радна група за израду Упутства о 
спровођењу Одлуке о стенограф
ским белешкама у Народној скупш
тини;

 � Радна група за припрему и импле
ментацију Twinning пројекта „Ја
чање свеукупних капацитета Наро
дне скупштине у процесу присту
пања ЕУ”, у оквиру ИПА 2011—
2013. године.

У првом броју Информативног билтена представљамо

Радну групу за израду упутства за 
израду и подношење извештаја са 
службеног пута

народног посланика, сталне делега
ције Народне скупштине у међународ
ним организацијама, повремене деле
гације Народне скупштине, делегације 
радних тела Народне скупштине и за
послених у Служби, као и начин подно
шења извештаја по повратку са службе
ног путовања.

У новембру 2012. године Радна група је 
одржала четири седнице, на којима су 
разматрана поједина питања која се од
носе на досадашњу праксу и конкретна 
задужења одређених организационих 
јединица и запослених у Служби у при
премању документације која је од зна
чаја за реализацију службених путо
вања. Радна група очекује да ће рад на 

АКТУЕЛН
О

Задатак ове радне групе је да изра
ди предлог текста упутства за изра
ду и подношење извештаја са службе
ног путовања. На првој седници, која 
је одржана 21. јуна 2012. године, чла
нови Радне групе су констатовали да 
постоји потреба да се пропишу пра
вила и процедуре којима ће се дефи
нисати кораци и начин реализације 
службених путовања народних посла
ника и запослених у Народној скупш
тини. С тим у вези, Радна група је, уз 
сагласност Младена Младеновића, за
меника генералног секретара Народне 
скупштине, почела да пише упутство 
којим ће бити дефинисана правила и 
процедуре за упућивање на службе
но путовање у земљи и иностранству 

Конзерваторско-рестаураторски радови на 
скулптурама „Играли се коњи врани”

Композиција „Играли се коњи вра
ни” Томе Росандића из 1936. године 
рестаурирана је у периоду јун—окто
бар 2012. године. Пројекат техничко
инвестиционог одржавања је обухва
тио и расвету, као и јарболе на глав
ном улазу у Дом Народне скупштине, 
а израдио га је Завод за заштиту спо
меника културе града Београда, док 
је радове извело предузеће КОТО из 
Београда. Рестаурација је била неоп
ходна зато што су у протекле 74 годи
не различити атмосферски утицаји до
вели до тога да се формира слој ок
сида, тј. природне патине. Поред ово
га, постојао је још један разлог за 
рестаурацију, а то су оштећења од за
луталих гелера из Другог светског рата. 
Композиција је израђена у уметнич
кој ливници мајстора Миодрага Миће 
Јеремића и, према доступним инфор
мацијама, до данашњих дана на њој 
није било конзерваторскорестаура
торских радова. Пре радова
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Новости из наше Библиотеке
У 2012. години, библиотечки фонд 
Народне скупштине обогаћен је са 
80 нових наслова из области поли
тике, историје, права и законодав
ства, укључујући енциклопедије и 
речнике. Наслови које издавајамо 
за вас:

Београд испод Београда
Зоран Љ. Николић и Видоје Д. 
Голубовић

Тајна Новог Београда
Мирко Радоњић и Зоран Љ. 
Николић

Време змија | Добрица Ћосић

Његова Светост патријарх 
српски г. Иринеј – година друга
Српска Православна црква, Завод 
за уџбеникеБеоград, ЈП Службени 
гласник

Димитрије Давидовић – вечити 
савременик 1789—2009.
Слободан Гавриловић

Комуницирање у економској 
дипломатији | Зоран Голубовић

Политичко јавно мњење и 
демократија | Комнен Пијевац

Српски језички приручник
Павле Ивић, Иван Клајн, Митар 
Пешикан, Бранислав Брборић

Препорука наше колегинице из 
Биб лиотеке Радмиле Стојановић 
за месец децембар је Београд ис-
под Београда, аутора Зорана Љ. 
Николића и Видоја Д. Голубовића – 
истраживачко дело које се бави за
борављеним подземним објектима 
и другим тајнама које се крију ис
под престонице.

Сви запослени имају право да ко-
ристе штампана издања дневних 
и недељних новина и стручних ма-
газина, која су им на располагању у 
Библиотеци Народне скупштине.

ДА ЛИ СТЕ ЗНАЛИ...

Током изградње Дома Народне 
скупштине, у периоду од 1907. до 
1936. године, седнице Народне 
скупштине одржавале су се у згра
ди Црвеног крста у Улици кнегиње 
Љубице. Као привремена зграда, у 
којој су касније држана заседања, 
како пише Бранислав Нушић, по
дигнута је подеснија зграда на углу 
улица Милоша Великог и Краљице 
Наталије. Напушта се и та згра
да, а Народна скупштина свој рад 
наставља у згради Народног позо
ришта, званој Мањеж, до 20. ок
тобра 1936. године, када је одржа
на Прва седница Народне скупшти
не Краљевине Југославије у новоиз
грађеном здању у коме се и данас 
одвија парламентарни живот.

Данашњи паркинг испред Дома 
Народне скупштине служио је и 
за одлагање припадајућих пласто
ва сена, које су за потребе исхране 
коња подједнако добијали народни 
посланици и запослени.

изради предлога овог упутства заврши
ти до краја ове године, када ће коначан 
текст предлога упутити на одобрење.

У саставу Радне групе су: Мирјана 
Радаковић, председник, Александра 
Шашо, секретар, Зорица Копривица, 
Љиљана Живковић, Светлана Дедић, 
Биљана Милосављевић, Катарина 
Ристић и Милош Прошић, чланови. У 
раду Радне групе учествују и Душан 
Максић, начелник Одељења за спољ
не послове и Александар Ђорђевић, 
секретар Одбора за европске интегра
ције, имајући у виду послове које оба
вљају, њихова знања и искуство.

Пре радова После радовa
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Одељење за људске ресурсе прати и примењује прописе и даје стручна мишљења 
из делокруга рада Одељења, те у складу с тим сваки запослени, на захтев, може 
добити потпуну информацију и савет о питању из области радних односа, односно 
о питању свог радноправног статуса.

Љ
УД

СКИ
 РЕСУРСИ

У овом броју представљамо:

Приправнике у нашој Служби

Питали смо колегиницу Бојану 
Тодоровић какав је осећај бити део 
тима Службе Народне скупштине.
Моји утисци о раду у Народној скуп
ш тини су искључиво позитивни. Пре
задовољна сам. Почевши од тога како 
нас је руководство Народне скупшти
не примило, наиме организован је по
себан пријем за приправнике који се 
примају у Службу, где су нас дочека
ли и наши начелници, а то је данас, ка
да се запошљавате, верујте ми, реткост. 
Затим је од стране Одељења за људске 
ресурсе направљен план и распоред по
сета одељењима, где смо се упознали са 

Током 2012. године у пензију су оти
шле колеге Милорад Јеремић, Јаворка 
Милићевић, Славољуб Ђокић, Нада 
Тофоровска, Радомир Милић, Ми
ли воје Вићентијевић, Драгана Радо
вановић, Љубинко Филиповић, Владо 
Тошић и Драган Цетински.

Осигурање од последица 
несрећног случаја

Запослени на одређено и неодређе-
но време у Народној скупштини ко-
лективно су осигурани од после-
дица несрећног случаја, а имају и 
допунско здравствено осигурање. 
Осигурани случајеви су:

 � несрећни случај
 � смрт услед незгоде
 � трајни инвалидитет
 � смрт услед болести
 � тежа болест
 � хируршка интервенција.

Полисом није обухваћено здрав-
ствено осигурање приликом служ-
беног пута у иностранство и оно 
се уговара у зависности од сваког 
конкретног случаја.

Cве додатне информације може-
те добити од Ђенић Небојше који 
обавља стручне послове осигурања, 
тел. 011-3026-136, лок. 136, канце-
ларија број 43, у приземљу Дома 
Народне скупштине.

колегама које су нам пружиле инфор
мације о томе које послове обављају и 
која су њихова досадашња искуства у 
раду Парламента.

Иначе, сви запослени у Служби су ме 
јако лепо прихватили и одмах укључи
ли у рад. Редовно ми пружају све ин
формације које су ми неопходне, отво
рени су за сарадњу, спремни да одгово
ре на сва моја питања, подржавају ме и 
охрабрују и то ми пуно значи и мотиви
ше ме да што боље обављам своје радне 
задатке. Много је важно имати пријат
ну и здраву радну атмосферу, а она ов
де свакако постоји. 

Нас шесторо приправника смо се и ја
ко лепо међусобно уклопили, сарађује
мо и дружимо се.

Такође драгоцено ми је и то што ми је 
пружена могућност да са својим коле
гама похађам разне семинаре и обуке и 
да се на тај начин усавршавам, а такође 
сам укључена и у рад Радне групе за из
раду упутства за организовање инсти
тута јавног слушања и Уређивачког од
бора Информативног билтена Народне 
скупштине, што ми омогућава да своје 
знањe и креативност додатно испољим.

Путем јавног конкурса, у Службу На родне скупштине, Сектор за законодавство, 
1. јуна 2012. године примљено је у радни однос на одређено време шест при
правника: Бранко Маринковић, дипл. правник, примљен у Одељење за уставно
правни систем и организацију власти; Драгана Цветковић, дипл. правник, при
мљена у Одељење за европске интеграције; Зоран Манојловић, дипл. правник, 
примљен као истраживач у Библиотеци Народне скупштине; Жељка Дишић, ди
пл. правник, примљена у Одељење за економскофинансијска питања; Бојана 
Тодоровић, дипл. правник, примљена у Одељење за одбрану и национална пи
тања и Бојан Влаховић, дипл. правник, примљен у Одељење за припрему и обра
ду седница Народне скупштине.



7

Од понедељка, 8. октобра 2012. године, када је почело Друго редовно заседање 
Народне скупштине у 2012. години, до 30. новембра 2012.године, усвојени су сле
дећи закони:

Назив закона Датум усвајања

1.  Закон о преузимању имовине и обавеза одређених 
банака ради очувања стабилности финансијског 
система Републике Србије

26. октобар 2012.

2.  Закон о изменама и допунама Закона о 
Народној банци Србије

5. новембар 2012.

3.  Закон о амнестији 8. новембар 2012.

4.  Закон о допунама Закона о заштити података о 
личности

8. новембар 2012.

5.  Закон о управљању миграцијама 8. новембар 2012.

6.  Закон о измени и допуни Закона о лековима и 
медицинским средствима 

8. новембар 2012.

7.  Закон о изменама и допунама Царинског закона 22. новембар 2012.

У истом периоду, Народна скупштина је донела и десет закона о потврђивању раз
личитих међународних уговора са другим државама и међународним организа
цијама, као и Закон о давању гаранције Републике Србије у корист неколико ко
мерцијалних банака по задужењу Јавног предузећа „Србијагас”.

ЗАКО
Н

О
Д

АВН
А АКТИ

ВН
О

СТ

Сви скупштински одбори су конститу
исани и одржали су одређен број сед
ница. У прегледу који следи наведен је 
број одржаних седница од конституис
ања новог сазива Народне скупштине 
до 30. новембра 2012. године:

1. Одбор за људска и мањинска права 
и равноправност полова – 6

2. Одбор за административнобуџет
ска и мандатноимунитетска пи
тања – 30

3. Одбор за дијаспору и Србе у реги
ону – 5

4. Одбор за европске интеграције – 8
5. Одбор за заштиту животне среди

не – 10
6. Одбор за здравље и породицу – 7
7. Одбор за контролу служби безбед

ности – 7
8. Одбор за Косово и Метохију – 2
9. Одбор за културу и информисање 

– 3
10. Одбор за образовање, науку, тех

нолошки развој и информатичко 
друштво – 7

11. Одбор за одбрану и унутрашње по
слове – 4

12. Одбор за пољопривреду, шумар
ство и водопривреду – 5

13. Одбор за права детета – 4
14. Одбор за правосуђе, државну упра

ву и локалну самоуправу – 12
15. Одбор за привреду, регионални 

развој, трговину, туризам и енерге
тику – 7

16. Одбор за просторно планирање, са
обраћај, инфраструктуру и телеко
муникације – 3

17. Одбор за рад, социјална питања, 
друштвену укљученост и смањење 
сиромаштва – 9

18. Одбор за спољне послове – 7
19. Одбор за уставна питања и законо

давство – 28
20. Одбор за финансије, републички 

буџет и контролу трошења јавних 
средстава – 26

Преглед донетих закона и одржаних седница одбора
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Служба Народне 
скупштине први 
пут учествујe у 
Twinning програму 
Eвропске уније
Запослени у Служби Народне скупшти
не учествоваће први пут у Twinning 
програму у оквиру реализације проје
кта „Јачање укупних капацитета 
Народне скупштине Републике Србије 
у процесу европских интеграција”, који 
се финансира из претприступних фон
дова Европске уније.

Народна скупштина ће, на самом по
четку наредне године, пожелети до
бродошлицу колегама из грчког пар
ламента и почети рад на имплемента
цији Twinning програма који ће трајати 
осамнаест месеци.

Запослени у Служби Народне скупшти
не имаће прилику да, у сарадњи са ко
легама из парламената земаља чла
ница Европске уније, кроз радиони
це, обуке и семинаре унапређују своја 
знања и процедуре рада како би би
ли спремни да изађу у сусрет захтеви
ма који се намећу у процесу изградње 
институција држава кандидата за члан
ство у Европској унији.

На тај начин обезбедиће се одгова
рајућа техничка, административна и 
стручна подршка, као и стварање ду
горочних веза између партнера на 
пројекту, држава кандидата и чланица 
Европске уније, и упознавање са нај
бољим праксама и искуствима колега 
из других парламената.

ТЕМ
А БРО

ЈА

Већина наших колега била је од по
четка упозната са овим процесом кроз 
учешће у раду Радне групе која је зајед
нички радила на предлогу пројекта.

Основне компоненте пројекта су: jачање 
сарадње Народне скупштине и Владе у 
процесу доношења одлука; унапређење 
рада Народне скупштине у процесу до
ношења закона, посебно у домену хар
монизације националних прописа са 
правним тековинама ЕУ; унапређење 
организационе структуре, интерних 
правила и рада и повећање нивоа про
фесионализма у Народној скупштини; 
унапређење контролне улоге Народне 
скупштине и одговарајуће сарадње са 
Владом и независним државним ор
ганима (ефикаснија контролна улога 
Народне скупштине у односу на Владу 
и сарадња са независним државним ор
ганима); повећање транспарентности 
рада Народне скупштине и учешће ци
вилног друштва у парламентарним ак
тивностима и процесу одлучивања.

За сваку појединачну компоненту 
пројекта одређени су кључни експер
ти из грчког и српског парламента, а за 
реализацију појединих активности ан
гажовани су и експерти из Парламента 
Словачке, Центра за међународно и ев
ропско економско право, Европске ор
ганизације за јавно право и Центра за 
европско уставно право.
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Први пројекат за здање Народне скуп-
штине Краљевине Србије сачинио је 
1891. године Константин А. Јовановић, 
а као место за изградњу предвиђен је 
простор где је 30. новембра 1830. годи-
не одржана Велика народна скупштина 
Србије, на којој је прочитан Хатишериф 
турског султана о правима Срба и кња-
зу Милошу Обреновићу потврђено пра-
во наследног кнеза.

На конкурсу за идејно решење згра-
де, одржаном 1901. године, награђен 
је пројекат Јована Илкића, који је 
у суштини представљао варијанту 
Јовановићевог решења. Према пројек-
ту, зграда је требало да буде изграђена 
близу некадашње Батал-џамије. Камен 
темељац, положен је 27. августа 1907. 
године, у присуству краља Петра Првог 
Карађорђевића и том приликом је у те-
меље здања уграђена повеља са имени-
ма краља, митрополита и главног архи-
текте Јована Илкића.

Током Првог светског рата архите-
кта Илкић је умро у логору, а планови 
су изгубљени. Нове планове, према из-
грађеном стању, направио је Илкићев 
син Павле, а у довршавању објекта, по-
себно ентеријера, помогао је архитект 
Николај Краснов. Грађевина је довр-
шена тек 1936. године, а прва седни-
ца је одржана 20. октобра исте годи-
не. Народни посланици су у њој засе-
дали од 1936. до 1939. године, док пар-
ламент није распуштен. Испред главног 
улаза постављена је, 1939. године, мо-
нументална скулпторска група „Играли 
се коњи врани”, дело вајара Томе 
Росандића. До шездесетих година два-
десетог века зграда је била ограђена 
веома лепом кованом оградом.

И
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У протеклом периоду, запослени у 
Служ би Народне скупштине учество
вали су у бројним семинарима и тре
нинзима који су били организовани за 
потребе стручног усавршавања. С на
мером да знања и искуства којa су сте
кле наше колеге поделимо са вама, за 
први број Информативног билтена из
двојили смо

Запослени у Служби на 
Европском правном и 
политичком форуму у Београду

Запослени у Служби Народне скупшти
не присуствовали су Европском прав
ном и политичком форуму под називом 
„Регулисање лобирања у Србији: ефек
тивне мере за повећање транспарент
ности и борбу против корупције”, који 
је организован уз подршку Агенције 
за борбу против корупције Републике 
Србије.

У раду форума, који је одржан крајем 
новембра у Београду, учествовали су 
и представници удружења лобиста 
и регулаторних тела из Македоније, 
Словеније, Црне Горе, Европске уније, 
затим, представници Удружења лоби
ста Србије, Агенције за борбу против 
корупције, Министарства правде и др
жавне управе, Министарства спољне и 
унутрашње трговине и телекомуника
ција, Привредне коморе Србије. Том 
приликом констатовано је да се лоби
рање често користи како би се утица
ло на званичан процес доношења одлу
ка и, баш због тога, истакнута је неоп
ходност доношења адекватног закона у 
Републици Србији.

У зависности од тога да ли је инте
рес који лобиста заступа од већег или 
мањег значаја за одређено друштво 
или политички систем, активност ло
бирања се, према мишљењу учесни
ка, најчешће спроводи кроз неколико 
сегмената:

 � пружање одређених услуга (анали
за информација, успостављање кон
таката, формирање стратегије и за

узимање става о будућем развоју до
гађаја);

 � само лобирање (покушај да се „са 
стране” утиче на доношење одлука, 
на пример, кроз сусрете са имаоци
ма јавних овлашћења, посланици
ма, администрацијом);

 � остваривање директног утицаја на 
доношење одлука (утиче се изнутра, 
учествовањем у раду одбора или 
радних група);

 � практична примена излобираног 
интереса (остварује се кроз упра
вљачку позицију).

Имајући у виду изнета искуства, закљу
чено је да је лобирање уређено у скла
ду са потребама сваке државе и да не
постојање закона о лобирању не значи 
и одсуство подзаконских аката.

С тим у вези, није лоше присетити се 
Хенрија Форда, пионира америчке ау
томобилске индустрије, и његовог ко
ментара „да је код лобирања педесет 
посто активности успешно. Само, пи
тање је којих је то педесет посто?!”

Запослени у Одељењу за 
односе с јавношћу и Одељењу 
за послове протокола, 
едукацију и презентацију 
скупштинске баштине на 
семинару о раду медија

Запослени у Одељењу за односе с јавно
шћу и Одељењу за послове протокола, 
едукацију и презентацију скупштинске 
баштине учествовали су на семинару 
на тему „Рад са медијима кроз практи
чан тренинг заснован на искуству”, који 
је одржан у Дому Народне скупштине 
16. новембра 2012. године, уз подршку 
Вестминстерске фондације.

На семинару је било речи о раду 
Службе и медија на промоцији рада и 
кључних функција Народне скупшти
не, агенцијском новинарству, раду он
лајн медија итд.

Учесници семинара издвајају закључке 
за које сматрају да би могли бити ко
рисни и другим колегама у Служби.

 � За скупштинске извештаче од кључ
ног значаја је сарадња са запосле
нима у Служби Народне скупшти
не, нарочито са Одељењем за одно
се с јавношћу. Речено је да је та са
радња на високом нивоу и да су ус
лови за рад новинара у Скупштини 
добри, као и да увек постоји простор 
да се они побољшају.

 � Кључни извор правовремених ин
формација за рад извештача које се 
односе на рад Народне скупштине и 
њених радних тела је интернет стра
ница Народне скупштине, где се но
винари информишу, између оста
лог, и о свим планираним активнос
тима Народне скупштине и у складу 
с тим планирају свој радни дан.

 � Веома су важне најаве догађаја које 
се припремају у Одељењу за одно
се с јавношћу, чији садржај доста
вљају колеге из Службе, а запосле
ни у Одељењу за односе с јавношћу 
га прилагођавају како би информа
ција о планираном догађају или ак
тивности Народне скупштине би
ла јасна и прегледна за медије и јав
ност.

 � За новинаре је нарочито значајан 
институт јавног слушања где се су
срећу и размењују мишљења пред
ставници законодавне и извршне 
власти, представници научноструч
не и пословне јавности, представни
ци цивилног сектора и других орга
низација и удружења чије учешће је 
од кључног значаја за тему о којој се 
разговара.

 � Представници националног јав
ног сер виса и информативнопо
литичких недељника указали су на 
потребу побољшања комуникације 
новинара са творцима, предлагачи
ма и доносиоцима закона и укључи
вања извештача специјализованих 
за поједине области.
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Наша колегиница Бранислава Благоје
вић рођена је у Владимировцу, општи
на Алибунар. Завршила је гимназију у 
Бања Луци, удата је и мајка је двоје деце.

Бранислава већ 34 године ради у пи
сарници Народне скупштине. „Овде 
сам почела свој радни век и одавде ћу 
отићи у пензију, тачније за годину и по 
дана”, рекла нам је Бранка.

Каже да је 1979. године, када је први 
пут дошла у Народну скупштину, све 
било другачије. „Чини ми се да се ра
дило мање, имали смо више времена 
за дневни одмор, сада једва стижемо 
да попијемо кафу. Ипак, волим свој по
сао, ништа ми није тешко, да није тако, 
не бих свој радни век провела овде”, ка
же Бранка.

Питали смо Бранку како изгледа 
један радни дан у писарници.
„Чим дођемо на посао, почињу да зво
не телефони и тако је цео дан. Најпре 
заводимо пошту, скенирамо докумен
та, уносимо податке у интерне достав
не књиге и примамо странке. Такође, 
водим рачуна да сав материјал за 
скупштинску салу буде на време ум
ножен и подељен. Често радимо пре
ковремено, а обавезно док трају седни
це Народне скупштине. По налогу ге
нералног секретара, радимо прековре
мено и другим данима, а по потреби и 
викендом.”

Колико запослених има Одсек 
писарнице са експедецијом и 
архивом?
„У писарници раде четири референта, 
осам курира и три возача. У ексепеди
цији имамо четворо, а у архиви троје 
запослених. Имамо одличну сарадњу, 
што је веома важно уколико желимо да 
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се посао заврши на време. Ја увек имам 
разумевања за приватне обавезе својих 
колега, трудим се да им изађем у су
срет када им је потребан слободан дан”.

Шта за Вас значи радити у Народној 
скупшти?
„Поново ћу Вам рећи да веома волим 
свој посао, пре свега зато што је дина
мичан. Овде се стално нешто дешава, 
скоро да нема слободног времена, али 
мени то не смета”.

Шта бисте поручили млађим 
колегама?
„Да буду спремни да уче од старијих 
колега, односно од колега које имају 
више радног искуства.”

Да ли имате слободног веремена и 
како га проводите?
„Волим да читам. Недељно прочи
там неколико књига. Пошто сваки дан 
путујем 55 километар до посла, зна
чи преко 100 километара у оба правца, 
проведем 3 сата у међуградском пре
возу. То време волим да искористим за 
читање.”

Где ћете провести предстојеће 
празнике?
„Код куће са својом породицом, одма
раћемо и уживати на снегу.”

И како каже Бранка, све почиње у пи
сарници. Када је почело увођење е
парламента, прво је уведен у писарни
цу. „Некада је приправнички стаж под
разумевао обавезан рад у писарници, 
без обзира на то где вас касније распо
реде. Није случајност ни што сте ви од
лучили да у првом броју Билтена пише
те баш о нама”, кроз смех каже Бранка.

Бранислава Благојевић

Бранислава Благојевић

Три и по деценије у Скупштини




