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Инфобил и у овом броју наставља да вас информише о најваж-
нијим активностима наше Службе, реализованим службеним 
посетама и стручним усавршавањима, подсећа на права и оба-
везе запослених, али и новине које нам доносе недавно усвоје-
ни закони из области здравства, које се тичу свих нас, као грађа-
на ове земље.

Инфобил успешно oстварује један од постављених циљева, а то 
је боље међусобно упознавање колега из Службе. Мислим да смо 
на добром путу, с обзиром да је рубрика О нашим колегама до 
сада најчитанија, те вам и овог пута представљамо двоје коле-
га који су говорили о изазовима свог посла и личним интересо-
вањима.

Активност која је, између осталог, обележила претходни пе-
риод је едукација о европским интеграцијама коју је Народна 
скупштина организовала у сарадњи са Националним демократ-
ским инстититом. Овај семинар посебан је по томе што су пре-
давања о основама функционисања Европске уније својим коле-
гама држали и наши запослени. Семинару је посвећена рубри-
ка Тема броја у оквиру које су резимирана излагања наших коле-
га предавача.

Срдачно,

Генерални секретaр 
Јана Љубичић

Поштоване 
колегинице и 

колеге,
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Радна група образована је Одлуком генералног 
секретара Народне скупштине са циљем да из-
ради предлог упутства о канцеларијском посло-
вању са тајним подацима.

У саставу Радне групе су Марко Даниловић, 
начелник Одељења за одбрану и национал-
на питања, председник, Стево Ликић, начелник 
Одељења за административне и биротехничке 
послове, заменик председника, мр Катарина 
Терзић, секретар Одбора за контролу служби 
безбедности, секретар Радне групе и чланови: 
Бранка Златовић, саветник председника Народне 
скупштине, Сандра Пантелић, саветник гене-
ралног секретара Народне скупштине, Мирјана 
Недељковић, помоћник генералног секретара – 
руководилац Сектора за опште послове, Милан 
Брзаковић, помоћник генералног секретара – 
руководилац Сектора за одржавање објеката 
Народне скупштине, Небојша Ђенић, начелник 
Одељења противпожарне заштите и заштите на 
раду, Александра Шашо, виши саветник у одбору 
у Одељењу за уставно-правни систем и организа-
цију власти, Зоран Милковић, начелник Одељења 
за електронику, телекомуникације и информати-
ку, Милан Чуљковић, секретар Одбора за одбра-
ну и унутрашње послове, Драган Луковић, виши 

саветник у Одељењу за општа друштвена питања, 
Бранислава Благојевић, шеф Одсека писарнице 
са експедицијом и архивом, Горица Дуркалић, 
самостални саветник у одбору у Одељењу за од-
брану и национална питања, Милош Марић, 
млађи саветник у одбору у Одељењу за одбрану 
и национална питања и Бојана Тодоровић, млађи 
саветник у одбору у Одељењу за одбрану и наци-
онална питања.

Циљ Радне групе је да изради упутство које ће 
обрадити целокупан пут тајног податка од њего-
вог пријема у Народну скупштину, односно ње-
говог настанка, до уништавања тајног податка у 
Народној скупштини. Посебан акценат стављен 
је на примање, евидентирање, завођење, умножа-
вање, достављање у рад и отпремање тајних пода-
така као и архивирање и чување тајних података 
у Народној скупштини.

У свом досадашњем раду одржано је неколико 
састанака на којима је утврђена радна верзија 
упутства. Неопходно је да сви чланови, до наред-
ног састанка, доставе своје примедбе, допуне и 
сугестије како би коначна верзија упутства била 
што квалитетнија.
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Радна група за израду предлога упутства о 
канцеларијском пословању са тајним подацима
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Студијске посете и стручна усавршавања
 � У периоду који је за нама, 

за запослене у Служби На-
родне скупштине организо-
ван је курс енглеског јези-
ка. Од 121 запосленог који 
су исказали интересовање 
за похађање курса, одређе-
но је 75 полазника курса, 
који су радили тест и након 
резултата сврстани су у гру-
пе према нивоима знања је-
зика. Течај енглеског језика 
је почео 22. априла 2013. го-
дине и одржава се у Народ-
ној скупштини. Настава се 
реализује у сарадњи са Цен-
тром за наставу страних је-
зика Коларац.

 � За десет запослених у Служ-
би, 20. и 21. маја одржа-
на је друга дводневна обу-
ка о управљању пројекти-
ма. Полазници су добили 
сертификате о похађаној 
обуци, а стекли су и основ-
на сазнања о начину писања 

пројеката, праћењу и им-
плементацији сваке актив-
ности пројекта. Четворо по-
лазника одређено је да ура-
ди предлог пројекта, који ће 
у наредном периоду брани-
ти пред комисијом и успеш-
ном одбраном рада стећи 
лиценцу пројект менаџера. 
Трошкове обуке и одбране 
рада пред комисијом сноси 
Вестминстерска фондација 
за демократију.

 � Петоро запослених из 
Службе похађало је обуку 
коју је спровео Српски ме-
наџмент центар (СМЦ) у 
оквиру пројекта за боље ус-
лове пословања у Србији 
(БЕП) који финансира Аме-
ричка Агенција за међуна-
родни развој (УСАИД). По-
лазници обуке су од 10. маја 
до 10. јуна, петком и субо-
том, у Народној скупштини 
слушали предавања из об-

ласти менаџмента вештина, 
стратешког управљања, уп-
рављања пројектима, cost-
benefit анализе друштвених 
пројеката и комуникације и 
јавног наступа.

 � Током маја, у оквиру сва-
ке од шест компоненти из 
Твининг програма, одр-
жан је већи број радиони-
ца којима су присуствовали 
запослени у Служби Наро-
дне скупштине. Планирано 
је да се, након анализа реа-
лизованих радионица, орга-
низују нове током јула.

 � Студентима на програму 
студентске праксе у Народ-
ној скупштини, у априлу и 
мају, запослени у Служби 
Народне скупштине држали 
су једноипочасовне презен-
тације о делокругу и начину 
рада одељења из којих до-
лазе. Колеге које су према 
извештајима студената на-
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кон одржаних презентација 
приказали умешност пре-
зентовања су Мирјана Рада-
ковић, Новица Кулић, Дра-
ган Луковић, Ђордана Ку-
рир, Вељко Рацковић, Алек-
сандар Ђорђевић, Радоје 
Церовић, Дубравка Горда-
нић, Горан Стаменковић, 
Дејан Миливојевић и Ива-
на Благојевић. Са студенти-
ма на програму студентске 
праксе, разговор је имао и 
заменик генералног секре-
тара Младен Младеновић 
који им је одржао презента-
цију на тему Пројекти у На-
родној скупштини.

 � У сарадњи са Националним 
демократским институтом 
(НДИ), за запослене у Служ-
би Народне скупштине одр-
жана су два дводневна семи-
нара о европским интегра-
цијама и процесу присту-
пања Европској унији. Се-

минари су одржани 30. и 
31. маја у Ечкој, као и 6. и 7. 
јуна у Бањи Ждрело. Осим 
интересантних тема које су 
биле обрађене на семинару, 
посебно занимљиво је да су, 
поред гостујућег предава-
ча из Словеније, остале те-
ме презентовали запослени 
из Службе, првенствено за-
послени у Одељењу за ев-
ропске интеграције. Преда-
вачи су били Милана Ште-
ковић, Александар Ђорђе-
вић, Катарина Ристић, 
Урош Ћемаловић, Марија 
Урошевић, Вељко Рацковић 
и Александра Јовановић.

Поред већ поменутих обука, за-
послени у Служби учествова-
ли су:
 � 10. маја 2013. године на 

презентацији Aнализа ефи-
касности буџетских поли-
тика, одржаној у Народној 
скупштини, у организацији 
Проконцепта;

 � 10. и 11. маја 2013. године 
на округлом столу Надзор-
на улога Народне скупшти-
не у поступку процесуи-
рања извештаја Агенције 
за борбу против корупције, 
одржаном у Аранђеловцу, у 
организацији ОЕБС-а;

 � 13. маја 2013. године на 
презентацији Сива еконо-
мија у Србији: нови нала-
зи и препоруке за рефор-
ме, одржаној у Народној 
скупштини, у организацији 
УСАИД-а;

 � 14. маја 2013. године на 
предавању Развој капаците-
та за стратешко управљање 
у Министарству унутра-
шњих послова Републике 
Србије, одржаном на Сребр-
ном језеру у организацији 
Женевског центра за демо-
кратску контролу оружаних 
снага (ДКАФ);

 � 23. и 24. маја 2013. годи-
не на међународној конфе-

ренцији Заштита узбуњива-
ча, одржаној у Клубу посла-
ника, у организацији Пове-
реника за информације 
од јавног значаја и зашти-
ту података о личности, уз 
подршку Амбасаде Велике 
Британије и Владе Краље-
вине Холандије;

 � 24. и 25. маја 2013. године 
на радионици о унапређењу 
парламентарне комуника-
ције, организованој за чла-
нове уређивачких одбора 
Кворум и Инфобил, одржа-
ној у Аранђеловцу, у орга-
низацији УНДП;

 � 27. маја 2013. године на 
симпозијуму Улога јавног 
бележништва у унапређењу 
правног промета у Републи-
ци Србији, одржаном у Бео-
граду, у организацији ГИЗ-а;

 � 5. и 6. јуна 2013. године на 
округлом столу/радионици 
Координација рада и над-
зорна улога државних орга-
на у систему јавних набав-
ки, одржаном у Аранђело-
вцу, у организацији ОЕБС-а.

 � Запослени у Служби учест-
вовали су и у студијским по-
сетама у иностранству:

 � 25—26. априла 2013. годи-
не на семинару Отворени 
парламент – транспарент-
ност парламентарних ак-
тивности, одржаном у Ре-
публици Македонији, Ско-
пље, у организацији Европ-
ског парламента;

 � 1—4. маја 2013. године на 
семинару Парламенти на 
нету: реализација дигитал-
ног парламента, одржаном 
у Уједињеном краљевству 
Велике Британије и Север-
не Ирске, Лондон, у органи-
зацији НДИ;

 � 13—17. маја 2013. године на 
Обуци заједничке безбед-
носне и одбрамбене поли-
тике Европске уније, одржа-
ној у Белгији, Брисел;
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Радови у Народној скупштини

На објектима Народне скуп-
штине у претходном периоду 
извођени су одређени технички 
радови ради побољшања усло-
ва за рад народних послани-
ка, Службе Народне скупштине 
и осталих који раде и бораве у 
овим објектима.

Надлежни су нас обавестили 
да је у припреми техничка до-
кументација и процедуре за из-
вођење електричних, машин-
ских и грађевинских радова у 
Дому Народне скупштине или 
се ти радови већ изводе, и то:
 � замена постојећег дизел-

електричног агрегата који 
служи да аутоматски обез-
беди струју у згради у слу-
чају нестанка напона на јав-
ној мрежи; ова замена под-
разумева набавку опре-
ме, извођење електричних, 
грађевинских и машинских 
радова у згради према већ 
урађеној пројектној доку-
ментацији која се сада нала-
зи на противпожарном пре-
гледу у МУП-у;

 � изменa и допунa електро-
инсталација за напајање 

уређаја привремене клима-
тизације радних просторија 
у згради, које је било неоп-
ходно монтирати у радним 
просторијама, јер централ-
ни систем климатизације, за 
који постоји пројектна доку-
ментација, није изведен;

 � поред наведених радова, 
за потребе Централне тех-
ничке режије и Режије за 
јавне РТВ преносе, започ-
ети су радови на систему 
климатизације и вентила-
ције који су 2012. године би-
ли обустављени;

 � заштитa електроинсталаци-
ја и рефлектора декорати-
вног осветљења на бочним 
фасадама зграде због ре-
конструкције тих фасада; 
највећи део каблова и ре-
флектора на овим фасада-
ма мора бити демонтиран и 
поново монтиран после за-
вршетка фасадерских ра-
дова; за то време ће деко-
ративно осветљење на оста-
лим деловима зграде бити у 
функцији; систем декорати-
вног осветљења је пројекто-
ван и изведен модуларно и 

 � 14—17. маја 2013. године на 
студијском путовању у Ре-
публику Финску, Хелсин-
ки, на тему Жене за демо-
кратију и једнакост – веће 
учешће жена у доношењу 
политичких одлука и делот-
ворној примени политика 
једнаких шанси, у организа-
цији Београдског фонда за 
политичку изузетност;

 � 29. маја—1. јуна 2013. го-
дине на међувладиној кон-
ференцији Овладавање тр-
говином ради напретка 
Медитерана, одржаној у 
Швајцарској, Женева;

 � 29. маја—1. јуна 2013. годи-
не на студијском путовању у 
Краљевини Шведској, Сток-
холм, на тему Примене сис-
тема е-парламента, у орга-
низацији ОЕБС;

 � 30. маја—1. јуна 2013. годи-
не на семинару Парламен-
тарне библиотеке и архиви 
и њихова улога у очувању и 
конзервацији историјског и 
културног наслеђа, одржа-
ном у Републици Францус-
кој, Париз, у организацији 
Европског центра за пар-
ламентарна истраживања и 
документацију;

 � 31. маја—3. јуна 2013. годи-
не на регионалном семина-
ру Политика конкуренције, 
одржаном у Црној Гори, Бе-
чићи, у организацији WFD;

 � 5—7. јуна 2013. године у 
студијској посети БиХ, Са-
рајево, Библиотеци парла-
ментарне скупштине БиХ, у 
организацији ОЕБС;

 � 6—13. јула 2013. године на 
студијском путовању у САД, 
Вашингтон, на тему Tранс-
парентност, ефикасност и 
одговорност у јавној потро-
шњи: улога независних ин-
ституција, извршне и зако-
нодавне власти у буџетском 
процесу САД, у организа-
цији УСАИД.
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ности родитеља, уз напомену 
да је у свим случајевима опас-
ности по живот и здравље дете-
та здравствени радник дужан да 
обавести родитеље. Породични 
закон и Закон о здравственој 
заштити регулишу ову област, а 
исто право је задржано и у но-
вом закону, с тим што је јасно 
наведено да медицинску меру 
предлаже лекар, и да пацијент, 
у овом случају дете, одлучује 
искључиво о предлогу струке.

Закон о заштити лица са мен-
талним сметњама на ефикас-
нији начин уређује организо-
вање, спровођење и унапређење 
заштите менталног здравља, 
остваривање једнаких услова 
лечења, приватности, грађан-
ских и свих других права, осим 
у околностима када ова лица 
угрожавају безбедност. Први 
пут овим законом третира се 
смештај лица са менталним 
сметњама без њиховог пристан-
ка и примена физичког спута-
вања и изолација, када угрожа-
вају сопствени и туђи живот.

Питање присилне хоспита-
лизације лица са менталним 
сметњама оцењено је као вео-
ма осетљиво, те је новим зако-
ном предвиђено да се, након 
што психијатар процени сте-
пен опасности пацијента по ок-
ружење, у року од 24 часа до-
несе одлука о потреби за овак-
вом хоспитализацијом, што ће 
се подзаконским актом детаљ-
није уредити. Такође, овај за-
кон садржи одредбе које се од-
носе на посебне облике лечења, 
на поступак према овим лици-
ма учиниоцима кривичних де-
ла или прекршаја и уводи каз-
нену политику за кршење поје-
диних одредби.

контролише се преко рачу-
нара, тако да се могу бирати 
делове фасаде зграде које 
ће бити осветљене или не;

 � електрорадови у вези са 
адаптацијом магацинског 
простора за кухињске пот-
ребе у којој се замењују рас-
хладни уређаји; ове радо-
ве и уградњу опреме обез-
беђује Управа за заједнич-
ке послове републичких ор-
гана;

 � пројектовање новог ста-
билног система аутоматске 
дојаве пожара и аутомат-
ског гашења пожара у згра-
ди Народне скупштине у 
улици краља Милана бр. 14; 
овај пројекат ради фирма 
Шипинг д.о.о из Београда;

 � електрични, машински и 
грађевински радови на ре-
конструкцији и опремању 
ДАТА центра у улици краља 
Милана бр. 14, у коме ће би-
ти смештени сервери и пра-
тећа опрема за потребе ра-
чунарске мреже у објекту; 
овим ће се обезбедити про-
писани услови за смештај 
кључне опреме за функци-
онисање информатичких 
система у згради, чиме ће 
се обезбедити њихова по-
узданост, безбедност и си-
гурност; сличан Дата цен-
тар већ постоји у Дому На-
родне скупштине;

 � санација бакарног крова 
којим је покривена зграда 
Дома Народне скупштине 
Србије је изведена у оквиру 
техничког одржавања обје-
кта; извођач је била фирма 
„Архи Про” из Београда;

 � у протеклом периоду, због 
дотрајалости су замењене 
водоводне и канализационе 
цеви.

Народна скупштина Републике 
Србије је 22. маја 2013. годи-
не усвојила два нова закона из 
области здравствене заштите: 
Закон о правима пацијената и 
Закон о заштити лица са мен-
талним сметњама. И поред тога 
што су обе ове области у нашој 
земљи уређене низом прописа, 
у њиховом спровођењу је често 
долазило до неусаглашености и 
преклапања надлежности.

Закон о правима пацијената 
на нов начин уређује зашти-
ту права пацијената, и то орга-
низовањем саветника за зашти-
ту права пацијената и Савета за 
здравље у јединицама локалне 
самоуправе.

Тенденција овог закона јесте 
развијање партнерског одно-
са између терапеута и пацијен-
та, у којем пацијент треба да бу-
де активно укључен, добро ин-
формисан о свим процедура-
ма које се примењују у његовом 
лечењу и да сам доноси одлу-
ке на предлог стручњака о све-
му што се тиче његовог здра-
вља. Поред тога што се овим 
Законом пацијентима гарантују 
једнака права на квалитетну и 
континуирану здравствену заш-
титу, утврђене су и његове дуж-
ности које подразумевају одго-
ворност према себи, другим ко-
рисницима здравствених услу-
га и пружаоцима здравствених 
услуга.

Највише полемике у јавности 
изазвало је решење којим се 
детету са навршених 15 годи-
на живота даје право на при-
ватност и поверљивост личних 
информација саопштених на-
длежном здравственом радни-
ку, као и право на пристанак на 
медицинску меру без саглас-

Шта нам доносе нова законска решења? 
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них послова и запослени у дру-
гим министарствима и инсти-
туцијама Републике Србије које 
имају развијену међународну 
сарадњу.

Који су услови за пријем ка н-
дидата?
Услови се односе на степен 
стручне спреме и године старо-
сти, значи висока стручна спре-
ма и до 35 година старости. 
Осим тога, потребно је добро 
знање енглеског језика, препо-
рука институције у којој је кан-
дидат запослен и наравно поло-
жен пријемни испит.

Колико траје програм похађања 
дипломатске академије?
Програм обуке траје три везана 
семестра, почео је 15. новем-
бра 2012. године, а завршава се  
15. јула ове године, до када мо-
рају да се положе сви испити. 
Испити се полажу након сваког 
завршеног семестра.

Шта је дипломатска академија 
и коме је намењена?
Дипломатска академија Коча 
Поповић основана је 1998. го-
дине као образовна институ-
ција у оквиру Министарства 
спољних послова ради обу-
ке дипломатског кадра и др-
жавних службеника који имају 
додира са „ино-елементом” у 
свом раду.

Дипломатска академија под-
разумева мултидисциплинар-
но стручно усавршавање у об-
ласти дипломатског протоко-
ла, међународног преговарања, 
међународног права, као и вој-
не и културне сарадње и дипло-
матско-конзуларну праксу која 
подразумева комплетну писа-
ну кореспонденцију, као што је 
на пример писање дипломат-
ских нота.

Полазници академије су при-
правници Министарства спољ-

Са Бранком 
Маринковићем 
o абецеди 
дипломатије

Наш колега Бранко Марин ко-
вић, запослен у Одељењу за ус-
тавно-правни систем и органи-
зацију власти, као представник 
Народне скупштине, похађа 
програм дипломатскe обуке за 
2012/2013. годину у организа-
цији Министарства спољних 
послова Републике Србије.

Бранко је у разговору за Инфо-
бил с нама поделио искуство 
сте чено на дипломатској ака-
демији, које је, по његовим ре-
чима, драгоцено и неопходно у 
раду свих оних који имају кон-
такте са иностраним делега-
цијама. Бранко нам је објаснио 
шта је вештина преговарањa, 
која су правила дипломатског 
протокола и навео неке од нај-
чешћих грешака које се праве у 
дипломатији.
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Ко су предавачи?
Предавачи су еминентни струч-
њаци из академске заједнице 
(академици САНУ, професори 
Правног факултета и Факултета 
политичких наука), доајени ди-
пломатије (бивши министри 
спољних послова и ресорни по-
моћници министра спољних 
послова).

Шта се учи на дипломатској 
академији?
Једна од најважнијих ствари 
које смо научили су дипломат-
скa формa и меритум, односно 
основна правила поступања и 
понашања у контактима. У ди-
пломатији је све важно и све се 
гледа, од тога како сте се обу-
кли, како стојите, o чему гово-
рите, па до тога да ли су вам чи-
сте ципеле. Цитираћу једног од 
наших предавача који нам је 
рекао: „Ако вам нису чисте ци-
пеле, за саговорника сте одмах 
„две прекрижене нуле”.

Мени је било веома значајно 
што су нас научили и да вежба-
мо карактер. То пре свега под-
разумева одмереност. У ди-
пломатији се разговори воде 
уз благи осмех, ништа не сме 
да буде нападно, све се ради 
са мером. Увек треба да имамо 
на уму да свака изговорена реч 
обавезује и да дипломате ни-
када не наступају у приватном 
својству, већ представљају своју 
државу.

Вежбали смо и креативност 
и импровизацију. На пример, 
ставе нас у незгодну ситуацију, 
када треба да одбијемо нечији 
предлог и уче нас како да то 
урадимо на суптилан начин, та-
ко да постигнемо сврху, а да не 
увредимо саговорника.

Још један савет који смо доби-
ли је да никада не смемо да бу-
демо изричити или искључиви, 

већ да на „индиректан начин 
увек купујемо додатно време, 
ако је то могуће”.

У међународним односима мо-
жете се ослонити на силу или 
на дипломатију. Мање земље 
попут наше морају да имају 
врсну дипломатију, да бисмо 
стекли што бољу позицију ра-
ди остварења сопствених инте-
реса, јер међунардном заједни-
цом не владају емоције већ ин-
тереси држава.

Шта се сматра грешкама у ди-
пломатији?
Изгледом никада не смете да 
претерано скрећете пажњу на 
себе, не препоручују се јарке 
боје гардеробе, нападна шмин-
ка и превише накита за жене.

Веома важно, дипломатски 
банкет је у ствари радни саста-
нак. Треба да будете умерени и 
у храни и пићу, што значи да на 
пријем никада не идете гладни, 
како бисте саговорницима мог-
ли да посветите пажњу.

Никада се не постављају пи-
тања из приватног живота, нити 
се прича о приватном животу.

Такође се не иницира тема за 
коју знамо да је непријатна за 
саговорника или да наша земља 
има дијаметрално супротан 
став по том питању.

Причао си нам да сте имали и 
лекције о државном протоколу. 
Који су најзанимљивији детаљи 
које би поделио с нама?
Занимљиво је на пример да у 
дипломатији увек дама прва 
пружа руку и да дама никада не 
седи на крају стола.

Главни саговорник увек седи 
преко пута за столом да би раз-
говор био лицем у лице. Чак је 
и јеловник предмет преговора. 

Када се саставља јеловник за 
одређену прилику, треба увек 
имати на уму из које земље до-
лази саговорник. Поклони су 
препоручљиви, али они који 
имају симболичну, а не велику 
материјалну вредност.

Која је улога парламента у ди-
пломатији?
Парламенти учествују у била-
тералној и мултилатералној 
парламентарној сарадњи чија 
је комуникација мање формал-
на. Често се отворена и тешка 
питања и захтеви покрећу кроз 
размену посета и разговоре 
парламентараца. Дешава се и 
да владе појединих држава пре-
ко парламентарних делегација 
шаљу политичке поруке и „тес-
тирају расположење државе по 
одређеном питању”.

Знамо да су још неке наше коле-
ге завршиле дипломатску акаде-
мију. Да ли мислиш да је знање 
које сте стекли на Академији 
применљиво у раду Службе 
Народне скупштине?
Свакако. Превасходно у 
Одељењу за спољне посло-
ве, Одељењу за европске ин-
теграције и Одељењу прото-
кола. Такође, ово знање ће у 
перспективи бити чак и неоп-
ходно, имајући у виду обавезе 
Народне скупштине које произ-
илазе из Споразума о стабили-
зацији и придруживању.

И поред редовних обавеза које 
не смеју да чекају, Бранко при-
према испите, јер како обја-
шњава, градиво је озбиљно и 
обимно, а кандидат који три 
пута заредом не положи испит 
губи право на даље похађање 
Академије.

Верујемо да је тако, али још 
више верујемо у Бранков ус-
пех.
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Едукација о 
европским 
интеграцијама 
за запослене у 
Служби Народне 
скупштине

Запослени у Служби Народне скупштине учест-
вовали су у програму едукације о европским ин-
теграцијама којим су биле обухваћене основе 
функционисања Европске уније, као и искуства 
појединих држава у процесу приступања Унији.

Овај програм реализовао се кроз два семина-
ра одржана у Каштелу Ечка (30—31. мај) и Бањи 
Ждрело (6—7. јун), у организацији Националног 
демократског института (НДИ). Учесници, 
укупно 40 државних службеника и 7 предава-
ча - државних службеника запослених у Служби 
Народне скупштине, подељених у две групе, 
пажњу су посветили одређеним темама које, ук-
ратко, представљамо читаоцима „Инфобила.”

Институционална структура Европске уније 
и процедуре усвајања одлука у органима ЕУ, 
као и правне и организационе промене про-
изашле из Лисабонског уговора и њихове по-
следице на структуру и процедуре ЕУ (преда-
вачи Александар Ђорђевић, секретар Одбора за 
европске интеграције, Милана Штековић, ви-
ши саветник – истраживач, Библиотека НСРС, 
Катарина Ристић, самостални саветник – истра-
живач, Библиотека НСРС)

Све институције ЕУ делују у оквиру надлежности 
које су им поверене уговорима. Ступањем на сна-
гу Лисабонског уговора 1. децембра 2009. годи-
не, ЕУ добија председника Европског савета и 
Високог представника за спољну и безбеднос-
ну политику који је истовремено потпредседник 
Европске комисије. Број области у којима се од-
луке доносе квалификованом већином се увећа-
ва у око 50 нових области, укључујући правну и 
полицијску сарадњу, образовање и економску по-
литику. Консензус је и даље потребан за спољну 
политику, одбрану, социјална питања, опорези-
вање и културу. Национални парламенти такође 
добијају више права да надгледају рад институ-
ција ЕУ.

Усклађивање националног законодавства са 
правним тековинама Европске уније (Урош 
Ћемаловић, самостални саветник, Одељење за 
европске интеграције, Марија Урошевић, са-
ветник, Одељење за европске интеграције)

Усклађивање (хармонизација) националног зако-
нодавства са правним тековинама Европске уније 
представља процес током кога државе које стре-
ме чланству у овој организацији поступно пре-
носе норме права ЕУ у националне правне сис-
теме. Најбитнији домаћи акт који регулише пи-
тање усклађивања са правом ЕУ јесте Споразум 
о стабилизацији и придруживању, потписан ап-
рила 2008. године. Усклађивање је почело даном 
потписивања ССП и то прво у области унутра-
шњег тржишта, правосуђа, слободе и безбед-
ности, и овај процес још увек траје. У периоду 
2008-2012. најважнији инструмент координације 
активности у процесу приступања Србије ЕУ јесте 
Национални програм за интеграцију (2008.), док 
је фебруара 2013. године Влада Србије усвојила 
нови стратешки вишегодишњи документ у овој 
области – Национални програм за усвајање прав-
них тековина ЕУ 2013-2016 (НПАА). Спровођење 
усклађивања заједнички прате органи Републике 
Србије и Европска комисија.

Заједничке политике Европске уније (Вељко 
Рацковић, самостални саветник, Одељење за ев-
ропске интеграције, Александра Јовановић, ви-
ши саветник, Одељење за европске интеграције)

У делу који се односи на Заједничке политике 
Европске уније, представљене су само неке од ЕУ 
политика, и то:
 � пољопривредна политика - најстарија ЕУ по-

литика, регулисана са 60% прописа ЕУ, из-
дваја се 45% буџета; циљ: повећање продук-
тивности, обезбеђивање животног стандар-
да пољопривредног становништва, стабили-
зација тржишта пољопривредних производа 
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и гарантовање снабдевања потрошача по раз-
умним ценама;

 � регионална политика – циљ ове политике 
јесте равномерно распоређивање економског 
и друштвеног богатство ЕУ које проистиче из 
неравномерне искоришћености потенција-
ла које доноси јединствено унутрашње тр-
жиште, као и смањење разлика које постоје у 
степену развијености одређених региона;

 � енергетска политика – циљ: обезбеђивање 
снабдевања енергијом, интеграција енергет-
ских тржишта, усклађеност енергетске по-
литике са циљевима одрживог развоја и под-
стицање истраживања и технолошког развоја; 
једна од новијих ЕУ политика;

 � заједничко унутрашње тржиште - представља 
највећи успех данашње ЕУ, заснива се на че-
тири слободе: слободно кретања људи, роба, 
услуга и капитала на целој територији Уније; 
успостављено је на принципима конкурен-
ције, недискриминације и међусобног при-
знавања;

 � економска и монетарна унија – представља 
циљ који се остварује усмеравањем држава 
чланица ЕУ да ускладе економску и монетар-
ну политику и усвоје евро као заједничку ва-
луту.

Политика проширења ЕУ и претходна искуства 
у том процесу/Искуство Хрватске у процесу 
преговарања о чланству у ЕУ (Урош Ћемаловић)

Процес проширења Европске уније започет је 
1973. године, а затим настављан 1981, 1986, 
1995, 2004. и 2007. године. Пријемом Републике 
Хрватске у пуноправно чланство, ЕУ има 28 др-
жава чланица. С тим у вези, указујемо на не-
ке од значајних датума из процеса приступања 
Републике Хрватске:
 � 2013. 1. јул – Хрватска чланица ЕУ (12 посла-

ника у Европском парламенту и комесар за 
заштиту права потрошача)

 � 2012. – 66,27% грађана гласало на референ-
думу за чланство Хрватске у ЕУ 2011 – потпи-
сан Уговор о приступању (као датум његовог 
ступања на снагу утврђен је 1. јул 2013, под 
условом да га Хрватска и све државе члани-
це ЕУ правовремено ратификују у складу са 
својим уставним одредбама)

 � 2011. (децембар) – Хрватска потписала Уго-
вор о приступању

 � 2011 (јун) – затворени преговори
 � 2006. (октобар) – завршен screening

 � 2005. (октобар) – почетак преговора о присту-
пању (започели одржавањем прве седнице 
Међувладине конференције између држава 
чланица ЕУ и Хрватске; преговори су вође-
ни на основу преговарачких позиција Хрват-
ске и ЕУ, које су израђене за свако поглавље 
након анализе усклађености хрватских за-
кона и прописа са правним тековинама ЕУ 
(screening))

 � 2005. (мај) – ССП ступио на снагу (након по-
тврђивања у Хрватском сабору, Европском 
парламенту и парламентима свих држава 
чланица Уније)

 � 2004. – Европски савет изгласао статус кан-
дидата (претходило позитивно мишљење Ев-
ропске комисије)

 � 2003. – поднет захтев за чланство у ЕУ
 � 2001. – потписан Споразум о стабилизацији и 

придруживању

Заједничка спољна и безбедносна политика ЕУ 
и Сарадња у области унутрашњих послова и пра-
восуђа/Простор слободе, безбедности и правде 
(Александар Ђорђевић, Марија Урошевић)

Ова политика уведена је у циљу усклађивања 
спољне и безбедносне политике држава члани-
ца (Уговор о ЕУ, Мастрихт, 1992.), како би ЕУ мо-
гла јединствено да делује на спољнополитичком 
плану. Уговор из Лисабона објединио је функцију 
Високог представника за спољну политику и без-
бедност и функцију комесара за спољне посло-
ве у функцију Високог представника за спољне 
послове и безбедносну политику, који је уједно и 
потпредседник Европске комисије, председник 
Савета министара за спољне послове и председ-
ник Савета за ЗСБП (леди Кетрин Ештон). Високи 
представник руководи Европском службом за 
спољне послове. И у области заједничке поли-
тике одбране и безбедности Уговор из Лисабона 
увео је нове одредбе везане за европску одбрам-
бену политику. Такође, новина су и клаузула о 
узајамној одбрани и клаузула солидарности.

Сарадња у области унутрашњих послова и пра-
восуђа подразумева успостављање безбедности 
на територије ЕУ. Уговором из Лисабона утврђе-
на је улога посебног тела – Европског одељења 
за судску сарадњу (EUROJUST), затим оснивање 
Европског тужилаштва за борбу против престу-
па који погађају финансијске интересе ЕУ и 
Канцеларије европског јавног тужиоца.
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Осигурање од опште 
одговорности
Народна скупштина увела је 
осигурање од опште одговор-
ности трећих лица присутних 
у објектима Народне скупшти-
не, у којa, између осталог, спа-
дају гости, новинари, чланови 
страних делегација, послани-
ци који нису на сталном раду у 
Народној скупштини итд.

Осигурањем су покривене ште-
те услед смрти, повреде тела 
или оштећења здравља односно 
оштећења или уништења ствари 
трећих лица у току одржавања 
седница или састанака, или ко-
ришћења зграда, земљишта, 
просторија и уређаја.

Такође, у првом броју 
Инфобила подсетили смо вас 
да су запослени на одређено и 
неодређено време, као и народ-
ни посланици на сталном раду 
у Народној скупштини, колек-
тивно осигурани од последица 
несрећног случаја.

За више информација можете 
се обратити Небојши Ђенићу, 
начелнику Одељења против-
пожарне заштите и заштите на 
раду, канцеларија бр. 43 у при-
земљу Дома Народне скупшти-
не, тел. 3026-136.

ном времену, што представља 
потпуну отвореност и доступ-
ност.

Интегрисана комуникација до-
датно омогућава свим заинте-
ресованим који не прате рад 
Народне скупштине у реалном 
времену да кроз архиву (видео 
и аудио) на једноставан начин, 
у сваком тренутку, пронађу 
жељену информацију.

Број заинтересованих корисни-
ка који могу истовремено да 
прате активности Народне 
скупштине или претражују ар-
хиву није ограничен.

Сви преноси, као и архива, су 
телевизијског квалитета.

Поред електронског управљања 
докуметима (е-Парламент), опе-
ративног и функционалног веб-
сајта, сада је омогућен и пренос 
уживо (live streaming) на интер-
нет страници Народне скупшти-
не (www.parlament.rs).

Пренос уживо седница Народне 
скупштине, седница одбора и 
других радних тела, конферен-
ција за новинаре, као и осталих 
активности Народне скупштине 
интернетом омогућава корисни-
цима савремених технологија 
праћење на лаптоп и десктоп ра-
чунарима, мобилним телефони-
ма и таблет уређајима.

Најшира јавност на овај на-
чин има увид у целокупан рад 
Народне скупштине у реал-

Поводом обележавања 900 го-
дина Сувереног малтешког ре-
да, под покровитељством пред-
седника Народне скупштине 
Републике Србије мр Небој ше 
Стефановића, 21. јуна у Цент-
ралном холу, представљена je 
изложба фотографија Суверени 
малтешки ред – 900 година у 
служби сиромашних и болесних 
на којој је било изложено 30 па-
нела димензија 1×3 м.
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Ступањем на снагу Турског ус-
тава 1838. године, власт кне-
за Милоша Обреновића је знат-
но ограничена. Он се с тим није 
мирио и 1839. године се одрекао 
владавине, што је дочекано са ве-
ликим одушевљењем од групе 
политичара, познатих под име-
ном – уставобранитељи, међу 
којима је био и Милошев рођени 
брат, Јеврем Обреновић.

Уставобранитељи, предвођени 
Томом Вучићем-Перишићем су 
на сваки начин желели да дођу на 
власт. Чак су прогласили и при-
времену управу коју је признала 
и Порта. Управа је 2. септембра 
1842. године сазвала Скупштину 
на Врачару на којој је требало да 
се изабере нови кнез. Том при-
ликом, акламацијом, изабран је 
Александар Карађорђевић. Тада 
је било потребно спровести избо-
ре за Народну скупштину. Кнез и 
уставобранитељи су одуговлачи-
ли са изборима, све док притисак 
јавности није толико порастао да 
се појавила опасност од народне 
побуне. Први закон о Скупштини 
је донет 28. октобра 1858. године, 
а одмах потом су и заказани пр-
ви избори за 16. новембар 1858. 
године.

Изборним процесом руководио 
је министар унутрашњих дела, 
Илија Гарашанин. Београд је та-
да бројао око 19.000 становника 
и гласало се за четири посланика 
од укупно 438 колико је по Закону 
требало да се изабере на терито-
рији целе Србије. По изборном 
закону, право гласа имали су са-
мо мушкарци који плаћају порез 
и имају сталне приходе, којих је 
по попису било 2.180.

Женама, малолетним особама 
и сиротињи није било дозвоље-
но да гласају. Тадашњи избори 
нису били ни налик данашњим, 
није постојао бирачки списак, 
нити утврђена листа кандидата, 
већ је свако могао да предложи 
било кога. Имајући у виду да су 
избори били јавни, гласање је за-
вршено пре подне. За посланике 
су изабрани Миливој Блазнавац, 
капетан Миша Анастасијевић, 
Милован Јанковић и Ђорђе 
Јаћимовић.

Прво свечано заседање одржано 
је дана 30. новембра 1858. годи-
не, у згради „Велике пиваре” која 
се налазила у данашњој улици 
Адмирала Гепрата.

Први избори за народне посланикеПодсећамо вас – летовање у 
Бечићима
Запослени у Служби Народне 
скупштине могу се обратити за-
хтевом Одељењу за људске ре-
сурсе за коришћење пансиона 
„Београд” у Бечићима. Смене 
трају 10 дана, а почињу 1, 11. и 
21. у месецу.

Цене у јуну су:
За двокреветну собу по особи 
15 евра. За трокреветну собу по 
особи 13,50 евра. За апартман 
по особи 18,00 евра.
Цене у јулу и августу:
За двокреветну собу по особи 
16,50 евра. За трокреветну собу 
по особи 15 евра. За апартман 
по особи 20 евра
За децу је потребно навести и 
годину рођења.

Термини коришћења панси-
она су јун, јул, август и септем-
бар. Запослени који су у при-
ватном смештају у Бечићима на 
основу попуњеног захтева мо-
гу да добију ваучер за исхрану 
у истом пансиону. Обрасци за 
попуњавање захтева налазе се 
у Одељењу за људске ресурсе 
(лок. 015) и попуњени обрасци 
се достављају истом одељењу. 
На основу поднетих пријава, 
одлуку о терминима и запосле-
нима који ће користити услуге 
пансиона „Београд” у Бечићима 
доноси генерални секретар.

Изложба је одржана на иниција-
тиву амбасадора Сувереног мал-
тешког реда у Београду, Њ.Е. 
Алберта ди Луке, а у сарадњи са 
председником Посла ничке гру-
пе пријатељства са Сувереним 
малтешким редом, народ-
ним послаником Владимиром 
Маринковићем. Изложба је 
трајала недељу дана.
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сам што имам прилику да ра-
дим с колегама који ми помажу 
у раду и тако преносе на мене 
своја искуства и знања.

Поред афирмације на послу, 
колико су ти важне и друге 
друштвенe активности?
Због обима и динамике посла, 
неопходно ми је нешто што бих 
назвала „реконекцијом” после 
радног времена. Та моја „реко-
некција” се јавља у различитим 
облицима: средом у виду јоге, 
петком на Коларцу у виду кон-
церта Београдске филхармо-
није, викендом волим да пре-
прављам старе ствари по кући и 
комшилуку (кад год пријатељи-

формација за припрему саста-
нака сталних и других деле-
гација Народне скупштине са 
представницима страних пар-
ламената, а такође обављам и 
различите врсте послова веза-
них за организацију и припре-
му састанака како за председ-
ника Одбора за спољне послове, 
са амбасадорима страних ди-
пломатских мисија у Београду, 
тако и за рад посланичких гру-
па пријатељстава. Радим у по-
родици која се зове Одељење за 
спољне послове у којој је прису-
тан дух тимског рада. Колектив 
је млад, стручан (све колеге су 
високообразоване) и врло пре-
удусретљив. С обзиром да сам 
једна од најмлађих чланова на-

Сенка Павловић

Ентузијазмом и радом до успеха

Како изгледа твој радни дан у 
Одељењу за спољне послове?
Врло динамично и посве раз-
новрсно! Наиме, као млађи 
саветник у Одељењу задуже-
на сам за рад Одбора за спољ-
не послове, одскора сам и се-
кретар Сталне делегације На-
родне скупштине у Пар ла-
мен тарној скупштини Ме-
ди те рана, а такође сам и 
секретар већег броја посла-
ничких група пријатељстава, 
као и члан Уређивачког Одбора 
Инфобилтена за запослене 
у Служби Народне скупшти-
не. Свакодневно сарађујем са 
службама различитих држав-
них органа и институција ра-
ди добијања релевантних ин-
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ма изговорим да се бавим деку-
пажом, то често изазива подсме-
хе све док не виде како средим 
ствари које су одавно хтели да 
баце). Верујем да је протраћен 
онај дан који ми прође без кафе 
са пријатељима после посла или 
шетње поред реке (премда жи-
вим близу Дунава на Карабурми, 
радије одлазим на новобеоград-
ски кеј на Сави, а сви моји прија-
тељи за мене једноставно кажу 
да сам „wannabe Земунка”), или 
пак неке друге друштвене актив-
ности.

Твоја животна филозофија?
Врло је једноставна: Love. Live. 
Matter. Верујем да квалитет мо-
ра да исплива, кад-тад.

Шта те мотивише?
Мотивишу ме изазови који ми 
дају прилику за напредак, као 
и позитивно радно окружење. 
Мотивише ме и кад ми колеге 
„ускоче” у помоћ, јер то онда 
чини да се трудим да следећи 
пут будем ту за њих кад њима 
затреба. Потребно је да пру-
жиш максимум како би зауз-
врат добио прилику да учиниш 
нешто. А прилику добија свако 
од нас, само је ретки искористе 
на прави начин. Таленат и спо-
собности нису пресудне, срећа 
можда често јесте, али само-
дисциплина, самомотивација и 
континуиран рад воде ка успе-
ху. Кажу да се успех састоји из 
мноштва неуспеха који нису из-
губили ентузијазам, а трик је да 
на путу ка успеху мораш да иг-
раш са картама које су ти у ру-
ци, а не да чекаш праве да ти у 
руке стигну.

Колико страних језика говориш?
Говорим енглески, италијански 
и грчки, а служим се руским, 
који сам учила у основној шко-
ли и Петој београдској гим-
назији. Кад је у питању знање 
страних језика, чини ми се да 
немам неки посебан таленат, 
само сам страствено радозна-
ла како за језике, тако и за ско-
ро све друго у животу. Искрено, 
у одељењу у коме радим, знање 
страних језика је предуслов за 
рад, тако да нисам једина која 
говори више од једног страног 
језика. Још неколико мојих дра-
гих колега може да се похвали 
да уз енглески, говори руски и 
италијански нпр. Уз осмех, до-
даје да нико од њих ипак не мо-
же да, у знању језика, престигне 
начелника који говори чак шест 
страних језика.

Путовање које памтиш
Радо дозивам у сећање време 
док сам као студент на пост-
дипломским студијама пре ко 

лета радила као турис тич ки во-
дич и представник за неколи-
ко домаћих и грчких агенција 
на јонском острву Закинтос 
и егејском острву Скијатос. 
Имала сам ту срећу да про-
крстарим Европом управо зах-
ваљујући томе што сам ради-
ла као водич. Такође, сад ми 
нестварно делује време које 
сам провела у Атини док сам 
као постдипломац стипендиста 
Владе Републике Грчке бора-
вила на осмомесечној размени 
студената, али и једно лето када 
сам целом Европом путовала 
возом (из Беча преко Баварске 
до Париза, одатле у Амстердам, 
па на Азурну обалу, одакле у 
Рим и Палермо…)

Којој књизи се радо враћаш?
У тренуцима доколице увек се 
радо вратим Андрићу, Павићу, 
Меши Селимовићу, Бориславу 
Пекићу, Гордани Ћирјанић… 
Нажалост, данас због природе 
посла и мог акедемског избора 
више читам стручну литерату-
ру, али обећавам себи да ћу кад 
остарим прочитати све оно што 
одлажем за „један леп дан”.

Планови за будућност?
Можда ће звучати необично, 
али се држим својих краткороч-
них и средњорочних циљева и 
верујем да је све у животу ствар 
приоритета. Мој приоритет је 
увек била и остаће породица. 
Сад кад сам се остварила про-
фесионално, време ми је да по-
чнем да мислим и о оснивању 
своје породице. На плану уса-
вршавања, желим да завршим 
докторске студије које сам упи-
сала на Факултету политичких 
наука (смер за Међународне и 
европске студије, где сам тре-
нутно на трећој години) мада 
је то заиста тешко паралелно са 
овим послом.
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