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На Првој седници Народне скупштине у 2014. години, која је 
почела 16. априла и настављена 23. и 24. априла, конституисан 
је нови сазив републичког парламента, 10. по реду од почетка 
вишестраначја у Србији. Након што је усвојила Предлог закона 
о министарствима и Предлог закона о измени Закона о Влади, 
Народна скупштина је 27. априла изабрала нову владу.

Највећи број наших колега из Службе се од тренутка расписивања 
ванредних парламентарних избора па до почетка рада у новом 
сазиву старао о ефикасном спровођењу изборних активности. 
Радили смо и преко радног времена, било је напорно, али Служби 
припадају велике заслуге за то што је цео процес прошао успешно и 
што је 16. марта све било спремно за гласање.

Сада, када смо се сви вратили својим редовним пословима, 
пред нама је период интензивне законодавне активности који 
предвиђа усвајање великог броја системских закона. Овакав темпо 
захтева добру координацију свих запослених у Служби, посебно 
оних организационих јединица које су непосредна подршка 
законодавном раду Скупштине.

У циљу боље и ефикасније организације рада, а у складу са одлуком 
Владе, увели смо ново радно време у Служби Народне скупштине које почиње у 7.30 а 
завршава се у 15.30 часова.

Период иза нас обележила је и незапамћена елементарна непогода у којој су поплаве однеле 
многе људске животе и причиниле огромну материјалну штету. Апелу за помоћ жртвама 
поплава одазвали су се многи (институције, предузећа, појединци), а хуманој акцији помоћи 
настрадалима прикључила се и Народна скупштина. На наменски рачун Владе упутили смо 
100.000.000 динара како би се средства употребила за санирање и отклањање последица 
катастрофе.

Солидарност и хуманост у овом веома тешком тренутку за нашу земљу показали су и народни 
посланици и запослени у Служби који су личне потребе и интересе ставили по страни, свесни 
да оно мало што издвоји свако од нас значи много онима који су изгубили све.

У Србији су 21, 22. и 23. мај проглашени за дане жалости, а ми смо тему осмог броја Инфобила 
посветили хуманој акцији Народне скупштине за све страдале у поплавама.

Срдачно,

 
Генерални секретар 
Јана Љубичић

Поштоване 
колегинице и 

колеге,
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Да ли је Ваше богато парламентарно иску
ство предност за вршење функције председника 
Народне скупштине?

Била сам посланик у неколико сазива, у СР 
Југославији, Србији и Црној Гори, у покрајин
ском и републичком парламенту. Надам се да 
ћу својим искуством допринети још бољем раду 
парламента, а свакако ћу према свим послани
цима имати једнак приступ, без обзира на то да 
ли су део владајуће већине или су у опозицији. 
Не треба заборавити да је парламент тело где је 
потребно и нужно подстицати дебату и различи
тост мишљења.

Који ће бити Ваши приоритети у наредном пе
риоду?

Свакако ће један од приоритета бити јачање 
угледа парламента и слика у јавности, али на то
ме морамо сви да радимо, није довољно да о то
ме мисли само један човек. Зато је и важно да 
седнице почињу на време, као и то што радимо 
сваки дан, а не само уторком, средом и четврт
ком. Пред нама је период када ћемо морати мно
го и ефикасно да радимо на доношењу реформ
ских закона и усклађивању са законодавством 
Европске уније.

Колико је за председника Скупштине важна до
бра сарадња са Службом Народне скупштине?

Сарадња са службама Народне скупштине је ве
ома важна, јер су оне подршка и посланицима и 
мени као председнику Народне скупштине. За 
добар и ефикасан рад важна је добра коoрдина
ција свих служби у парламенту.

Да ли бисте читаоцима Инфобила могли да каже
те како изгледа Ваш радни дан?

Устајем веома рано, и радни део дана најчешће 
траје до вечерњих сати. Пре почетка седнице 
парламента углавном имам састанке са амбаса
дорима, сарадницима, а у паузама у заседању и 
сусрете са председницима парламената других 
земаља, јер парламентарна демократија је важан 
део моје надлежности као председнице Народне 
скупштине. То се нарочито види сада када се 
Србија бори са последицама катастрофалних по
плава и када је важно да подршку и помоћ за об
нову земље тражимо од свих пријатеља.

Председница Народне 
скупштине Маја 
Гојковић: За ефикасан 
рад потребна добра 
координација свих 
служби у парламенту
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 � Новица Кулић, начелник Оде
љења за уставноправни сис
тем и организацију власти, ви
ши саветник – 7.04. 2014. г;

 � Биљана Тешић, виши савет
ник у Одељењу за припрему 

Од марта до 
маја 2014. 

наша служба се 
подмладила са 
шест бебa – пет 
дечака и једном 

девојчицом!

и обраду седница Народне 
скупштине – 5.05.2014. г;

 � Ђурђица Кекић, виши савет
ник у Одељењу за припрему 
и обраду седница Народне 
скупштине – 8.05.2014. г.

У априлу и мају у пензију су отишле колеге:

У оквиру програма разво
ја каријере, Служба за упра
вљање кадровима је органи
зовала семинаре за младе 
стручњаке из области људ
ских ресурса. Како би има
ли увид и упознали се са на
чином рада, процесима и 
праксом у области управља
ња и развоја људских ресур
са, омогућено им је упозна
вање са начином рада у ви
ше органа државне управе.

Полазници програма су 14. 
априла 2014. године би
ли у посети Народној скуп
штини Републике Србије. 
Учесницима су функције и 
процесе, организациону ше
му, специфичности у раду 
Народне скупштине, стра
тегије, политике и проце
дуре представиле начелник 
Oдељења за људске ресур
се Светлана Јовановић и са
мостални саветник за струч
но усавршавање Хелена 
Арсенијевић. Полазницима 
је уз стручно вођење обез
беђен и обилазак Народне 
скупштине.

Полазници 
семинара за младе 
стручњаке из 
људских ресурса 
посетили Народну 
скупштину

Запослени у Служби Народне 
скупштине учествоваће као 
предавачи на уводном семина
ру за нове народне посланике 
који је планиран да се одржи у 
јулу 2014. године.

Циљ семинара је припрема но
вих народних посланика за по
слове и активности које ће оба
вљати током мандата, упо
знавање са Службом Народне 
скупштине са којом ће сарађи
вати, као и развијање нових и 
одржавање већ постојећих спо
собности и вештина које ће до
принети њиховом професио
налном развоју.

Теме које ће бити обрађене на 
семинару су:

 �  Организациона структура 
скупштине и стратешки ци
љеви Народне скупштине за 
наредне четири године;

 � Преглед различитих одељења 
у Сектору за законодавство, 
поступак доношења закона, 
улога одбора у законодавном 

и надзорном раду Народне 
скупштине, европске инте
грације, међународна сарад
ња, сарадња са истраживач
ком службом и Библиотеком, 
подношење амандмана, об
рада предлога закона и дру
гих аката;

 � Преглед различитих одељења 
у Сектору за опште послове, 
административне процедуре, 
процедуре накнаде трошко
ва итд.

 � Однос посланика, Народне 
скупштине и медија.

Семинар органузује Народна 
скупштина уз подршку међу
народних организација УСАИД 
(НДИ, БЕП), УНДП и ЈРГА.

Поред колега из Службе, у раду 
семинара учествоваће и струч
њаци са вишегодишњим иску
ством у наведеним областима, 
као и и народни посланици са 
најмање једним посланичким 
мандатом.

Представници наше службе као 
предавачи на семинару за нове народне 
посланике
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Студијске 
посете и стручна 
усавршавања 

Запослени у Служби Народне 
скупштине су у претходном пе
риоду учествовали на следећим 
семинарима и студијским путо
вањима:

 � март – на студијском путова
њу за полазнике Високих сту
дија безбедности и одбране 
(Брисел, Краљевина Белгија);

 � април – на семинару на тему 
„Улога парламента у процесу 
преговора о приступању ЕУ” 
(Софија, Република Бугарска);

 � мај – на семинару на тему 
„Структуре и процедуре у вези 
са Кодексом понашања посла
ника и интегритетом запосле
них у Парламенту”, који ор
ганизује Европски центар за 
парламентарна истраживања 
и документацију (Скопље, Ма
кедонија).

Цене у јулу и августу:
 � За двокреветну собу по особи 
18,50 евра

 � За трокреветну собу по особи 
17 евра

 � За апартман по особи 22,00 
евра

За децу је потребно навести и 
годину рођења. Детаљније ин
формације о евентуалној до
плати за децу могу се до
бити у самом пансиону – 
0038233471888.

Термини за коришћење панси
она су мај, јун, јул, август и сеп
тембар.

Запослени који су у приватном 
смештају у Бечићима на основу 
попуњеног захтева могу да до
бију ваучер за исхрану у истом 
пансиону.

Контакт Одељења за људске ре
сурсе – локали 559 и 015.

И ове године запослени у Служби 
Народне скупштине моћи ће да 
користе услуге МУПовог пан
сиона „Београд” у Бечићима. 
Заинтересовани за коришћење 
пансиона образац захтева могу 
добити у Одељењу за људске ре
сурсе, коме се достављају и по
пуњени обрасци.

Смене трају 10 дана, а почињу 
1, 11. и 21. у месецу.

Цене у мају и смена од 11. 09. 
до 10. 10. су:
 � За двокреветну собу по особи 
15,00 евра

 � За трокреветну собу по особи 
14,00 евра

 � За апартман по особи 18,00 
евра

Цене у јуну и смена од 1. 09. до 
10. 09. су:
 � За двокреветну собу по особи 
16,50 евра

 � За трокреветну собу по особи 
15,00 евра

 � За апартман по особи 20,00 
евра

Mогућност летовања у Бечићима

Подсећамо 
запослене у 

Служби Народне 
скупштине да су 
им здравствене 

књижице оверене 
закључно са 30. 
јуном. Потребно 

је да до тада 
Одељењу за 

људске ресурсе 
донесу своје 

и здравствене 
књижице чланова 

породице 
осигураних 

преко њих на 
продужење овере.
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Наша колегиница Сандра Стан
ковић, виши саветник за посло
ве уређивања интернет страни
це Народне скупштине, учество
вала је од 3. марта до 11. априла 
2014. године у „Претприступном 
програму стажирања за запосле
не у парламентима земаља за
падног Балкана и Велике скуп
штине Турске” у Европском пар
ламенту где је била распоређена у 
Генерални директорат за кому
никацију – Директорат за меди
је, Одељење за веб комуникацију.

Колегиница Станковић, чита
оцима Инфобила, износи сво

је утиске о боравку у Европском 
парламенту.

Прва писана порука коју сам ви
дела у Европском парламенту 
била је исписана крупно и стаја
ла је на зиду. „Овде се овако ра
ди”, показао је на уочљиви нат
пис начелник Вебкома Тибо 
Лесенекал (Thibault Lesénécal), а 
на зиду је на енглеском писало: 
“Work hard & Be nice to people” 
– Радите марљиво и будите љу
базни према другима. Мој више
недељни боравак у Вебодељењу 
требало је да потврди примењи
вост овог начела у свакодневном 
раду.

Структура Директората за ме
дије је врло сложена. На че
лу Директората, који обједињу
је више одељења, налази се Жом 
Диш Гијо (Jaume Duch Guillot), 
директор и PR Европског парла
мента.

Одељење за медије (PR служба, 
Координатор Одељења за меди
је, Акредитације – писани ме
дији); Односи с медијима пре
ма областима – здравство, устав
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на питања, спољни послови итд. 
Односи с медијима према јези
ку земље чланице деловали су 
ми нарочито захтевно јер се це
локупан рад одвија паралелно на 
24 језика, односно медијски про
извод је упућен ка свим земља
ма чланицама, којих је 28. Језик 
споразумевања међу запослени
ма је претежно енглески.

Такође, у свим земљама члани
цама се налазе испоставе Оде
љења у којима раде координа
тори и особе задужене за семи
наре, радионице и посете нови
нара.

Аудио-визуелно одељење – 
Eu ro pe by Satellite – EBS, веб
ст  ри минг и ТВ продукција; ау
диови зуелна промоција / ау 
диовизу елна вебстраница; Hot
line Newsdesk – ТВ резервације и 
опрема, радио и мултимедијал
ни центар – резервације; радио; 
догађања; фоторезерваци је; ме
дијска библиотека; акредитаци
је; EUROPARLTV и EUROPARL 
webmaster и Оде ље ње за веб
комуникацију у коме се налазе 
уредници за сваку језичку вер
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Радите 
марљиво 
и будите 
љубазни 
према 
другима

Запослени у Одељењу за веб комуникацију Европског парламента
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зију сајта, као и главни и помоћ
ни уредници, посебан Фејсбук и 
Твитер тим, особа задужена за 
нове дигиталне стратегије и про
фесионални фотографи. У окви
ру врло сложеног тима одељења 
и службеника који су посвећени 
раду са медијима налазе се и ме
дијски тим за односе с медији
ма председника Европског пар
ламента, као и одељења за одно
се с јавношћу политичких група.

Током студијског усавршава
ња обишла сам скоро сва одеље
ња Директората. Приметила 
сам да се посвећује пажња мно
гим детаљима у комуникаци
ји, на пример када се поруке 
из Парламента шаљу различи
тим старосним групама. Такође, 
практично нема ниједног зва
ничног јавног гласила или дру
штвене мреже која није обухва
ћена медијским порукама. Уо
чила сам да им је сваки потенци
јални прималац поруке подјед
нако важан и да се зато ниједан 
канал комуникације, ма колико 
био масован, не занемарује.

Сајт Европског парламента је 
специфично дизајниран да обу
хвати све потребе како профе
сионалних медија тако и грађа
на. У складу са овим настојањи
ма, свако одељење у свом доме
ну ради на томе да информа
ција, промоција, извештавање и 
приказивање буде прилагођено 
потребама корисника званичне 
вебпрезентације Парламента. 
На сајту ЕП можете пронаћи све 
што вас занима, а то лако може
те и да преузмете у високом ква
литету.

Одељење за вебкомуникацију је 
у протеклом периоду доста па
жње посветило и развоју кому
никације на друштвеним мрежа
ма, тако да је данас ЕП присутан 
на: Twitter, Facebook, YouTube, 
Flickr, Linkedin, Spotify, Google 

+, Infographics, Foursquare, 
Tumblr, Instagram, Myspace на
лозима, као и EP Newshub ко
ју су развили за специфичне по
требе ЕП. Моји домаћини су ми 
са пуно стрпљења и прецизности 
представили сваки сегмент ра
да, уређивачких политика и на
чин размишљања. Било ми је ве
лико задовољство да будем део 
овог великог тима који је предан 
послу а није строго формалан. 
Нећете се изненадити ако ви
дите да неко од запослених но
си патике и фармерке, погото
во петком. Мада, ниједном ни
сам чула повишен тон у кому
никацији између запослених. 
Оно што је врло корисно за све 
запослене у Служби је и интра
нет, који је изузетно развијен и 
детаљан.

Читав програм стажирања је 
усмерен ка свеобухватном уса
вршавању како у оквиру одеље

ња домаћина, тако и у другим 
сегментима рада Парламента за 
које сте заинтересовани. Током 
боравка, делила сам канцела
рију са уредницом сајта ЕП на 
хрватском језику Кристином 
Кардум. Присуствовала сам уре
ђивачким колегијумима на свим 
нивоима у Директорату. Такође, 
од самог почетка сам имала 
и ментора, Стивена Блекмена 
(Steven Blaakman), који ме је 
усмеравао и помагао у раду. 
Осим основног програма, током 
боравка имала сам могућност 
да посетим и друга одељења ко
ја не припадају Директорату за 
медије и да присуствујем ра
зличитим парламентарним ак
тивностима. Програмом је би
ло обухваћено и праћење рада 
пленарне седнице која се одр
жава у Стразбуру. Обишла сам и 
Парламентаријум, интерактив
ни едукативни музеј о стварању 
Европске уније.

Инфографик о присуству ЕП на вебу
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Народна скупштина Републике 
Србије придружила се многим 
хуманим институцијама, орга
низацијама и појединцима који 
су одлучили да помогну настра
далим грађанима Обреновца, 
Шапца, Крупња, Лазаревца и 
многих других места који су из
губили своје домове у поплава
ма незапамћених размера које 
су погодиле нашу земљу.

Народна скупштина издвојила је 
сто милиона динара из свог буџе
та и усмерила ова средства на на
менски рачун Владе Републике 

Србије како би се помоћ на нај
бољи начин употребила за са
нирање и отклањање последица 
елементарне катастрофе.

Тим поводом, 20. маја 2014. 
године, председница Народне 
скупштине одржала је конфе
ренцију за новинаре позивају
ћи све појединце, институције 
и организације у земљи и ино
странству да у овом тешком 
тренутку своје интересе ставе 
по страни, а да наш заједнички 
задатак буде обнова земље и по
моћ најугроженијима.

Солидарност 
и хуманост на 
делу
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Председница Народне скуп
штине се захвалила припадни
цима Војске, МУПа, добровољ
цима и грађанима који су до
шли из других земаља да по
могну Србији у овом тешком 
тренутку.

Истог дана, Одбор за админи
стративнобуџетска и мандат
ноимунитетска питања је, на 
основу захтева генералног се
кретара Народне скупшти
не Јане Љубичић, дао сагла
сност да се средства која су би
ла намењена за санирање фаса

де Народне скупштине, у изно
су од сто милиона динара, упу
те за помоћ угроженом станов
ништву.

Солидарност и хуманост пока
зали су сви народни послани
ци и запослени у Служби ко
ји су учествовали у прикупља
њу финансијских средстава у 
знак солидарности са грађани
ма Србије погођеним елемен
тарном непогодом.

Шефови посланичких група 
одржали су конференцију за 

новинаре 21. маја на којој су са
општили да су у прикупљању 
помоћи учествовале све посла
ничке групе и сви народни по
сланици и да су издвојена сред
ства у износу од 11.500.000 ди
нара.

Запослени у Служби Народне 
скупштине су, у складу са сво
јим могућностима, од мајског 
дела плате издвојили средства 
за помоћ настрадалима.
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скупштине и Парламент Грчке, 
уз финансирање ЕУ, оконча ју
на 2014. Циљ је да се најбоља 
пракса ЕУ, искуства и специ
јализована знања парламена
та државачланица ЕУ пренесу 
Народној скупштини, Влади и 
независним државним институ
цијама Србије. Да би то пости
гли, експерти Грчке, Словачке и 
Белгије, у сарадњи са Службом 
НСРС, организују радионице, 
тренинге и конференције.

Пројекат је подељен у више 
компоненти, које се баве: са
радњом Народне скупштине и 
Владе у процесу доношења за
кона, побољшањем радне прак
се у Народној скупштини у про
цесу усвајања закона, преиспи
тивањем организационе струк
туре Народне скупштине и ин

Током протеклих 18 месеци ре
ализације Твининг пројекта ЕУ 
„Јачање капацитета Народне 
скупштине у процесу европ
ских интеграција” који реали
зују Служба Народне скупшти
не и Парламент Грчке, уложен 
је велики рад, истакао је грчки 
стручњак Фотис Фицилис, ре
зидентни саветник тог пројекта 
у Београду: уз стотине сати ди
скусије о разним аспектима на
длежности Народне скупшти
не, организовано је 25 семина
ра и обезбеђена специјализова
на обука о темама ЕУ за више 
од 400 државних службеника.

Предвиђено је да се Твининг 
пројекат ЕУ „Јачање капаци
тета НСРС у процесу европ
ских интеграција”, који 18 ме
сеци спроводе Служба Народне 

терних процедура, као и јача
њем надзорне функције и пове
ћањем транспарентности рада 
Народне скупштине.

Изабран је интеринституцио
нални приступ, који је спојио 
представнике Народне скуп
штине, Владе, независних др
жавних органа и цивилног дру
штва. 

Резултат су препоруке о којима 
се темељито дискутовало и које 
ће помоћи Народној скупшти
ни да постигне своје циљеве у 
процесу европских интеграци
ја. Кроз интензивну сарадњу за
послених у Народној скупшти
ни и европских експерата, сви 
су напредовали – како профе
сионално, тако и лично, нагла
шава Фицилис.

Твининг пројекат парламената Србије и Грчке 
иде ка успешном крају
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Иако је планирано да се 
Пројекат оконча крајем ју
на 2014. године, од Управног 
одбора Европске комисије у 
Бриселу затражено је његово 
продужење. Разлог су три ме
сеца застоја Пројекта због ван
редних парламентарних избо
ра у Србији, на чему је радила 
скупштинска служба. 

Уколико Брисел одобри про
дужетак, рад на Пројекту ће се 
наставити до новембра, и пред
стоји још десет семинара о спе
цијализованим темама.

Предстоје семинари: 
 � Семинари за народне посла
нике и Службу о сарадњи На
родне скупштине и Владе то
ком и након законодавног 
процеса;

 � Семинари за народне посла
нике и Службу – основна зна
ња о преговарачким погла
вљима;

 � Семинари о сарадњи Народ
не скупштине и независних 
државних тела;

 � Семинар за народне послани
ке, новинаре и Службу о еми
товању програма парламен
та;

 � Семинари за народне посла
нике, новинаре и Службу о 
извештавању о парламентар
ним активностима.

Уз то ће се одржати и посеб
не дискусије да би се уобличи
ле коначне препоруке Пројекта 
намењене Народној скупштини, 
подељене по пројектним ком
понентама. Иако необавезне, те 
препоруке могу да послуже као 
смернице на путу европских 
интеграција, указао је Фицилис.

Већ су организоване студијске 
посете парламентима Грчке, 
Словачке и Шведске, подсећа 
Фицилис, а до краја програма 
планиране су још две студијске 
посете Парламенту Грчке за за
послене у Служби. То ће би
ти специјализована обука ек
сперата из Одељења за европ
ске интеграције и истражива
ча у Библиотеци који ће прове
сти време са својим колегама у 
Парламенту Грчке у раду на те
кућим пројектима.

„Из извештаја о посетама ко
је припремају учесници уочено 
је да студијске посете оставља
ју веома јаке и трајне утиске јер 
доводе учеснике у ситуацију да 
пореде искуства посета са сво
јим искуствима и праксом из 
рада у Народној скупштини”, 
рекао је Фицилис.

Имајући у виду предстојеће 
пројектне активности, Фицилис 
наглашава важност мишље

ња Службе о семинарима ко
ја се прикупљају кроз упитни
ке по њиховом окончању: више 
од 90% учесника намерава да и 
убудуће учествује на семинари
ма, а 95% је изнело да су теме 
значајне и да одговарају њихо
вим потребама.

Сумирајући 18 месеци рада, 
Фицилис каже да су „сви увек 
били спремни да се састану и да 
разговарају с нашим експерти
ма, и никада нисмо наишли на 
затворена врата, чак ни у време 
многобројних активности у пар
ламенту. С обзиром на то да сам 
био у контакту с већином запо
слених, могу да кажем да сам 
стекао више него позитивно ми
шљење о вашој преданости овој 
институцији и професионали
зму. А, надам се да је наша са
радња променила вашу перцеп
цију ЕУ набоље, као што је про
ширила моје видике… Све док 
постоји добра воља и преданост 
европским интеграцијама, увек 
ће се наћи начин да се успоста
ви заједнички језик и сарадња”.

Завршетак активности на је
сен ове године биће када два 
Твининг партнера, српски и 
грчки парламент, заједнички 
представе резултате и перспек
тиве Пројекта.

У разговору за Инфобил, Фотис 
Фицилис, који у Београду ра
ди од јануара 2013, изразио је 
захвалност „свима у Народној 
скупштини за уложено време и 
труд током наше сарадње”.

Подвукао је да дубоко жали 
због тешких последица попла
ва у Србији, а истакао да искре
но верује да ће Србија, уз подр
шку пријатеља, међу којима и 
Грчке, „поново стати на ноге, 
јача него пре”, упоредо граде
ћи и своју будућу улогу члани
це Европске уније.

Твининг пројекат парламената Србије и Грчке 
иде ка успешном крају
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те постао најученији Србин тог 
времена, ректор Велике школе 
у Београду Доситеј Обрадовић.

У наставку интересантне шет
ње кроз историју Скупштине 
можете да пронађете и сазна
те све историјске чињенице, 
датуме и детаље о Народној 
скупштини под уставобрани
тељима од 1842. до 1858. го
дине, а можете да се упозна
те и са члановима комисије ко
ја је добила задатак да напи
ше пројекат закона о Народној 
скупштини. Једним законодав
ним решењем Савета, из сеп
тембра 1848. године, одређе
но је да се скупштине одржава
ју сваке године. Формирана је 
Комисија коју су чинили Јован 
Мариновић, Милосав Ресавац, 
Стефан Марковић и Стефан 
Стефановић Тенка, а која је до
била задужење да сачини про
јекат закона о Народној скуп
штини. Пројекат је убрзо за
вршен, али на томе се и стало. 
Следећих десет година (све до 
1858), Скупштина није сазвана.

У подстрани Српска народна 
скупштина у време Устава од 
1888. године (1888–1894) нала
зи се, поред осталог, фотогра
фија „бирачке карте број 137 за 

Новине на 
сајту Народне 
скупштине

изборе народних посланика на 
дан 14. септембра 1889. за из
борни округ – варош Београд, 
општина – Београдска, име би
рача – Владимир Васић, зани
мање – пензионер, са местом 
становања – кварт врачарски”.

Међу приказаним документи
ма можете видети и како је из
гледала посланичка легити
мација, број 257, недавно пре
минулог академика Добрице 
Ћосића, од 21. новембра 1946. 
године.

Овде прекидамо представља
ње и позивамо колеге да да
ље сами истражују историјат 
Скупштине у коме ћете про
наћи таксативно набројане све 
председнике, потпредседнике, 
секретаре и заменике секрета
ра, редовне и ванредне сази
ве свих скупштина. У посебном 
делу исписани су и подаци о са
ставу Народне скупштине од 
увођења вишепартијског систе
ма 11. јануара 1991. године.

Такође, обавештавамо колеге 
да је ажуриран преглед актив
ности Народне скупштине за 
2013. годину, као и комплетна 
Скупштина у бројкама.

Сајт Народне скупштине је од 
краја фебруара текуће годи
не проширен за још један део 
под називом Скупштина 1804–
2014. Ову новину можете на
ћи на почетној страници сај
та, у банеру, који смо визуелно 
осмислили тако да већ на први 
поглед указује на садржину ко
ја се налази на овим подстра
нама. Из црнобеле фотогра
фије, на којој је приказан Дом 
Народне скупштине, слика се 
прелива у колорфотографију. 
Оваквим решењем се сугери
ше да је обухваћен историјски 
развој Скупштине као институ
ције, а касније и парламентари
зма у Србији.

Овим приказом, у историјски 
подељеним сегментима, пред
стављени су периоди развоја 
Скупштине почев од Обичајне 
народне скупштине, па све до 
данашњих дана и увођења ви
шестраначке Народне скуп
штине.

Почетак Првог српског устан
ка повезан је и са почецима 
Народне скупштине, и то скуп
штином у Орашцу, одржаном 
на Сретење, 2. фебруара 1804. 
године (датум по старом ка
лендару). Као илустрацију рада 
Народне скупштине за време 
Првог и Другог српског устан
ка (1804–1815) одабрали смо 
рад Боривоја К. Раденковића, 
на којем је приказан Доситеј 
Обрадовић како отвара Велику 
школу. За време Првог српског 
устанка, скупштина свих народ
них старешина у Србији је осно
вала прва министарства (по
печитељства), те је 11. јануара 
1811. године министар просве
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је Никола Пашић, који је био 
и министар иностраних дела. 
Уследила је још једна значај
на битка српске војске у Првом 
светском рату. Под командом 
Живојина Мишића, Прва ар
мија је победила аустријску 
војску у бици код Колубаре. 
Живојин Мишић је унапређен 
у чин војводе. Након те побе
де, нова коалициона влада је 
пред Народну скупштину иза
шла са изјавом познатом као 
Нишка декларација, у којој 
констатује да је циљ победе у 
овом рату ослобађање и уједи
њење све наше неслободне бра
ће Срба, Хрвата и Словенаца. 
Заседања парламента су траја
ла до краја децембра 1914. го
дине. Средином децембра 1914. 
године српске трупе су ушле у 
Београд, а аустроугарска вој
ска је у потпуности протерана 
из Србије. Скупштина је наста
вила рад 29. јануара 1915. го
дине, када је изгласан ванредни 
кредит и настављена дебата о 
спољнополитичким питањима. 
После једног заседања крајем 
априла, Скупштина је настави
ла рад почетком августа 1915. 
године. У том периоду није би
ло већих ратних операција, али 
се на Краљевину Србију спре
мала офанзива Централних 
сила, којима се придружила 
и Бугарска. Изгласан је нови 
ратни кредит и усвојен Закон 
о имовини страних поданика 

оних држава које су биле у не
пријатељству са Србијом. То су 
били последњи закони донети 
пре офанзиве против Србије ко
ја је почела у јесен 1915. годи
не. Аустроугарска и Бугарска су 
заузеле Београд, Врање, Пирот, 
Куманово, Штип. Почетком но
вембра, највећи део послани
ка (њих 127) емигрирао је по 
позиву Владе, док је мањи део 
(39) остао у земљи. Уследио је 
сукоб Централних сила око по
деле окупираних територија у 
Србији. Бугарска је имала два 
центра, један у Нишу, други у 
Скопљу. У области која је била 
под аустроугарском контролом 
забрањени су сви облици јавног 
живота, распуштене све орга
низације, политичке, културне 
и спортске.

У првом таласу, интернирано 
је око 25.000 људи. Крајем но
вембра 1915. године, српска 
влада је категорично одбила 
склапање сепаратног мира са 
Централним силама. У том тре
нутку српским војницима је у 
помоћ притекла Француска, ко
ја је одобрила школовање срп
ских ђака на својој територи
ји, и омогућила да се Народна 
банка евакуише из Битоља у 
Марсеј. На преласку из 1915. у 
1916. годину, почиње пребаци
вање српске војске на Крф.

Сто година од почетка Првог светског рата

Пре почетка рата обуставље
не су све предизборне актив
ности, мобилисано је преко 
500.000 људи, и седиштa Владе 
и Скупштине су пресељенa у 
Ниш. Врховна команда је била 
у Крагујевцу. До 26. јула 1914. 
године Скупштина се бавила 
предвиђеним активностима, 
војним кредитима и разматра
њем тренутног и потенцијалног 
развоја ратних дешавања. Два 
дана пре објаве рата од стране 
Аустроугарске монархије засе
дања су одложена и један број 
посланика се јавио својим вој
ним јединицама.

Аустроугарска је напад на 
Краљевину Србију започе
ла са североистока. Главне ба
зе су биле у Тузли и Сремској 
Митровици. Прва велика бит
ка се догодила на Церу. Када 
је прешла Дрину, аустроугар
ска војска је заузела Шабац. У 
контраофанзиви, српска војска 
је повратила од Аустријанаца 
Шабац и принудила их на по
влачење. То је била прва побе
да Антанте у Првом светском 
рату. У Нишу, Скупштина је рад 
наставила 1. новембра 1914. го
дине. Радикалски кабинет је 22. 
новембра поднео оставку да би 
место уступио коалиционом 
кабинету који су сачињавали 
Народна радикална, Напредна 
и Самостална радикална стран
ка. На месту премијера остао 
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ких наука, Правним факулте
том и другима академским ин
ституцијама”, наводи Биљана 
Милосављевић. 
„Сматрам да се бавим најлепшим 
послом у Народној скупштини”, 
каже Биљана Милосављевић и 
наставља: „Иако сам раније, из
међу осталог, радила у адво
катури, у Општини Савски ве
нац и Генералном секретарија
ту председника Републике, рад 
у Народној скупштини држим за 
највећи професионални изазов”.
Доласком Биљане Мило сав ље
вић повећани су и обим, и врста 
и разноврсност посла у Групи 
која данас, са четири запослена 
и двоје стажиста, функционише 
као уигран тим.
Постоје три врсте програма ко
је спроводи Група за едукацију.
Први су програми „in house” („у 
кући”), намењени грађанима 
који могу да дођу у Скупштину 
– то су програми посета и оби
лазака: „Дан отворених врата”, 
„Приближимо институције гра
ђанима" и „Твој глас – твоја бу
дућност”. Програми су прила
гођени различитим групама: 
старијим грађанима, стручној 
јавности, најмлађим бирачима. 
Друга врста су „outreach” про
грами, намењени грађанима 
који живе ван Београда, до ко

Биљана Милосављевић

O транспарентности 
и доступности 
Народне скупштине 
за јавност

ступ јавности”, каже Биљана 
Милосављевић и додаје да су се 
„програми за приступ јавности 
развијали и раслојавали, у скла
ду с растом интересовања јавно
сти за рад Народне скупштине”.
Последица развоја програма и 
повећања обима послова одра
зила се и у измени Правилника 
о систематизацији радних ме
ста 2011. године, којом је обра
зована Група за едукацију и 
презентацију скупштинске ба
штине. 
Група спроводи програме за 
приступ јавности, у складу са 
актуелним тенденцијама и до
бром праксом многих европ
ских парламената.
„Програми су развијани у сарад
њи с Бундестагом, Британским 
парламентом, чешким и сло
вачким парламентима, Пар
ламен том Аустрије, као и у са
радњи с бројним међународ
ним организацијама: Мисијом 
ОЕБСа у Србији, УНДП, НДИ, 
ВФД, Минхенским центром за 
примењену политику… Такође, 
у развоју програма за при
ступ јавности остварена је са
радња са Владом, Генералним 
секретаријатом председника 
Републике, Скупштином Града 
Београда, Министарством про
свете, Факултетом политич

Уколико би неко од ваших при
јатеља или познаника да посети 
Народну скупштину и упозна 
се с њеном улогом и значајем, 
њеним местом у држави и дру
штву и настојањима да транспа
рентност и доступност буду на
чела сарадње са јавношћу, онда 
је права адреса Група за едука
цију и презентацију скупштин
ске баштине. 
Ту ћете чути мноштво зани
мљивости о историјату скуп
штинске зграде, о парламен
тарном животу и видети ри
зницу уметничких дела Дома 
Народне скупштине.
Биљана Милосављевић, која ру
ководи радом Групе за едука
цију и презентацију скупштин
ске баштине, представља за 
Инфобил рад Групе и програме 
намењене грађанима, открива 
како је то повезано с културом 
у Београду и Србији, али и шта 
она не пропушта.
Група за едукацију је образова
на тако што је Народна скуп
штина Републике Србије, у са
радњи с Мисијом ОЕБСа у 
Србији, 2005. године започе
ла активности ради повећања 
транспарентности у раду и до
ступности за грађане. „Те ак
тивности обједињене су кроз 
такозване програме за при
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јих Скупштина долази. То је 
„Мобилни парламент” – терен
ске посете народних послани
ка и запослених локалним са
моуправама и средњим школа
ма и представљање рада и зна
чаја парламента на отвореним 
трибинама, симулација седни
ца Народне скупштине за сту
денте и средњошколце. 
Трећа врста су „online” програ
ми, на интернету: Група за еду
кацију има простор на интер
нет страници где су разни мул
тимедијални садржаји. 
Поред свега тога, Група је 
иницирала „online” портал 
„Скупштина у бројкама” који 
нуди увид у занимљиве и илу
стративне статистичке податке 
о досадашњим сазивима.
Интересовање грађана за посе
ту Народној скупштини је ве
лико: почев од 2008. године, у 
програмима за приступ јавно
сти је учествовало 60.000 грађа
на, а већина посетилаца су уче
ници и студенти из целе Србије.
На питање о томе како Група 
за едукацију успева да рад 
Скупштине приближи најмла
ђима, Биљана Милосављевић 
истиче да се њене колеге и она 
за то посебно труде: „Издвојила 
бих најновији подухват ’Малу 
скупштину’, што је радни назив 
интерактивног програма за мла
ђе основце, који садржи анима
ције, цртане филмове, квизове. 
Његову реализацију планирамо 
током 2014. године”.
Група у томе има међународ
ну подршку: „У оквиру Твининг 
пројекта ’Јачање капацитета 
Народне скупштине у проце
су европских интеграција’, који 
се спроводи у сарадњи Народне 
скупштине с Парламентом 
Грчке, припремљен је штам
пани материјал за најмлађе. 
Такође, кроз други пројекат, 
’Јачање капацитета Народне 
скупштине за комуникацију с 

јавношћу’, који се спроводи у 
сарадњи с Мисијом ОЕБСа у 
Србији, ради се на мултимеди
јалним средствима за најмла
ђе: анимираном филму, квизу 
и електронским играма које ће 
ојачати онлајн компоненту ра
да Групе”.
У току је и израда две брошу
ре за ученике средњих шко
ла, као и анимираног историја
та парламентаризма у Србији 
1804–2014. године који ће 
бити постављен на страни
цу Скупштине на интернету, а 
припрема се и видеоматеријал 
о раду Народне скупштине.
Ускоро ће – а то је новост – по
чети уређивање простора у 
Дому Народне скупштине на
мењеног изложбама, а ту би мо
гле да буду и радионице за нај
млађе. 
Најсложенији програм је симу
лација седнице Народне скуп
штине за студенте и средњо
школце, објашњава Биљана Ми
ло сављевић – у тој „интерактив
ној радионици” симулира се 
кон ститутивна седница, а затим 
и комплетна законодавна про
цедура, и учесници, у улози на
родних посланика, „доносе за
кон”, од његовог уласка у проце
дуру, преко дебате, до гласања.
Биљана Милосављевић исти
че да је тај програм симулаци
ја „министар просвете 2008. го
дине промовисао као препору
чену ваннаставну активност у 
оквиру предмета грађанско ва
спитање”.
На питање о томе колико време
на преостаје некоме ко се про
фесионално бави презентацијом 
и радом на промоцији културне 
баштине, Биљана Милосављевић 
каже: „Када сам била студент и 
имала више слободног време
на, успевала сам да видим и по
сетим све што ме је интересова
ло. Сада, због обавеза, морам да 
правим строжи избор”. 

„Одушевљена сам плесним ко
мадима које сам имала при
лике да видим ове године на 
Београдском фестивалу игре – 
гостовали су велики уметници. 
Трудим се да будем у току, да 
будем упозната са оним што је 
актуелно, али волим и да истра
жујем, а у Београду”, наставља, 
„много може да се види и от
крије. Уосталом, и шетња гра
дом уз поглед на фасаде је до
гађај”.
„Београд је, поред великог бро
ја позоришта и музеја, бале
та, две опере, филхармони
је, одличних биоскопа, и до
маћин многих културних до
гађаја сваке године: БИТЕФ, 
ФЕСТ, БЕМУС, БЕЛЕФ, БДФ, 
затим Београдски сајам књига, 
Октобарски салон… Наравно, 
богата је и понуда концерата и 
разних ад хок приредби које за
служују пажњу”.
Не треба заобићи ни друге гра
дове у Србији који, како каже, 
„нуде интересантну култур
ну сцену, значајне фестивале с 
традицијом, добра позоришта и 
музеје”.
Препоручује и манифестаци
је које се истовремено прире
ђују у целој земљи: Ноћ музе
ја, Дане културне баштине – 
током којих најзначајнија зда
ња отварају врата грађанима и 
када, уз стручно вођење, може 
да се види и оно што иначе није 
доступно. Подсећа да Народна 
скупштина учествује у Данима 
европске баштине и да сваке го
дине, поред редовног програма 
за посетиоце, тим поводом при
преми још понешто.
А сасвим на крају, кад се за
вршава дан, Биљана Милосав
љевић открива да с породицом 
пасионирано прати ТВ серије и 
препоручује „Игру престола”, 
„Кулу од карата”, а поврх све
га данску серију о првој жени
премијеру „Борген”.




