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Прва електронска седница одбора
Представљамо: Катарина Ракић

Поштовани читаоци,
Пред вама је јануарско издање Кворума. Кворум ће излазити једном месечно, доносећи најважније информације о раду парламента, о усвојеним законима, међународним активностима и сарадњи са грађанима.
Година пред нама је година великих изазова. У оквиру законодавне функције Народна скупштина ће разматрати велики број предлога закона и других аката. У оквиру контролне функције пред
Народном скупштином и њеним радним телима је разматрање годишњих и других извештаја Владе и информација министарстава, као и извештаја независних државних органа и регулаторних
тела. Одбори Народне скупштине планирају одржавање јавних
слушања о темама из свог делокруга. Народну скупштину очекују и бројне друге активности у оквиру представничке и изборне функције.
Народна скупштина ће остваривати и низ међународних активности као што је учешће народних посланика у својству чланова
сталних и повремених делегација на редовним и специјалним заседањима Организације уједињених нација, међународним конференцијама и другим међународним скуповима.
Грађани ће на страницама „Кворума” моћи да прате све ове
активности.
Издавање „Кворума“ је још један корак у отварању Народне
скупштине према грађанима и јавности у целини, као и допринос даљем унапређењу транспарентности у раду ове најзначајније институције у држави.
Искрено се надамо да ће „Кворум“ наићи на добар пријем и бити радо читан.
Такође се надамо да ћете нам, кроз ваше сугестије и коментаре,
помоћи да „Кворум“ буде бољи, из броја у број.
Срдачан поздрав,

Генерални секретар
Јана Љубичић

Израду овог билтена подржали су Мисија ОЕБС у Србији и УНДП/СДЦ.
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Значајнија заступљеност
Србије у Парламентарној
скупштини Савета Европе
Стална делегација Народне скупштине у Парламентарној
скупштини Савета Европе је на јануарском заседању, које је одржано од 21. до 25. јануара 2013. године, у Стразбуру остварила одличне резултате и значајно повећала заступљеност наше земље у овој организацији. Александра Ђуровић је изабрана за потпредседника Парламентарне скупштине Савета Европе. Наташа
Вучковић је изабрана за председника врло важног
Комитета за процедуре, имунитете и институционална
питања. Иначе, Наташа Вучковић је и први потпредседник Социјалистичке групе у Парламентаној скупштини
Савета Европе. Милош Алигрудић је изабран за председника Подкомитета за спољне послове Комитета за политичка питања и демократију. Такође, Весна Марјановић
је изабрана у Биро Социјалистичке групе.
По својим функцијама, Александра Ђуровић и Наташа
Вучковић су постале чланице и Бироа Парламентарне
скупштине, органа који разматра и доноси најзначајније одлуке о раду ове организације. Између осталог,
разматраће питања о најављеном моделитету интезивирања и проширења дијалога са представницима изабраним у Косовској скупштини. „Већа заступљеност наших
посланика у Бироу пружа могућност да се у већој мери
утиче на формало доношење одлука, али и прилику за
утицај кроз неформалне контакте” – наводи Александра
Ђуровић.
Новизабрана председница Комитета за процедуре, имунитете и институционална питања Наташа Вучковић
о избору на ту функцију каже: „Избор за председника
Комитета је велики изазов, али и прилика да се додатно
допринесе не само већој видљивости већ и већем утицају Србије у међународним форумима.” Иначе, задатак овог Комитета је да се стара о примени Пословника
Парламентарне скупштине, даје мишљење о процедуралним питањима, одлучује о правима и обавезама парламентараца и надзире функционисање свих скупштинских комитета.
На челу тeла Парламентарне скупштине Сaвeтa Eврoпe
кoje сe eксклузивнo бaви oднoсoм Сaвeтa Eврoпe и

других мeђунaрoдних oргaнизaциja изабран је Милош
Алигрудић, који је у два мандата до сада био потпредседник Подкомитета. „Значај ове позиције је у томе
што омогућава прилику да се прати ситуација и активности од значаја за Србију у бројним међународним организацијама са којима сарађује Савет Европе. Посебно
значајна је сарадња са Уједињеним нацијамa где се на
ширем плану разговара о питању Косова и Метохије.
Подкомитет одржава редовне контакте и разговара са
помоћницима генералног секретара Уједињених нација,
комесарима и другим високим функционерима, од којих
су за нас посебно важни они задужени за мировне мисије Уједињених нација, УНЕСКО и Комесеријат за избеглице (UNHCR). Подкомитета за спољне послове одржава активне односе и са Организацијом договора о колективној безбедности (ОДКБ), са којом се састаје сваког маја” – наводи Алигрудић.
Током заседања, разматран је извештај „Ситуација на
Косову и улога Савета Европе” известиоца Комитета за
политичка питања и демократију Бјорна фон Сидова.
У свом излагању на пленарној седници, Александра
Ђуровић је указала „Српска делегација је сагласна са
снажно израженом жељом Савета Европе да промовише помирење и да помогне да се поправи стање владавине права, али и оно што је нама најважније, да се у исто време обезбеди безбедност за све на Косову, у исто
време чувајући статусну неутралност.”
На зимском заседању су учествовали и чланови делегације Стефана Миладиновић, Светислава Булајић,
Елвира Ковач, Ђорђе Милићевић и Владимир Илић.
На дневном реду зимског заседања ПС СЕ су, између осталог, били и следећи извештаји: „Обезбеђивањe одрживости Европског суда за људска права: структурални недостаци у државама чланицама”, „Ка Конвенцији Савета
Европе за борбу против трговине органима, ткивима и
ћелијама људског порекла”, затим „Наставак праћења
питања политичких затвореника у Азербејџану” и „Родна
једнакост, помирење у личном и професионалном животу и подељена одговорност”.
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Закони које је Народна
скупштина донела у јануару
Народна скупштина је у јануару донела 20 закона и једну резолуцију.
На седници Другог редовног заседања Народне скупштине у 2013. години, донети су следећи закони:
Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју; Закон о
државној припадности и упису пловила; Закон о изменама и допунама
Закона о заштити ваздуха; Закон о допуни Закона о платама у државним
органима и јавним службама; Закон
о изменама и допунама Закона о трговини; Закон о изменама и допунама Закона о жиговима; Закон о потврђивању Конзуларне конвенције
између Републике Србије и Црне
Горе; Закон о потврђивању Споразума
између Владе Републике Србије и
Владе Специјалне Административне
Регије Макао Народне Републике
Кине о међусобном укидању виза;
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике
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Аргентине о бављењу плаћеним пословима чланова породица дипломатског, конзуларног, административног и техничког особља њихових дипломатско-конзуларних представништава; Закон о потврђивању
Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Републике Намибије
о сарадњи у области одбране; Закон
о потврђивању Међународног уговора о биљним генетичким ресурсима за храну и пољопривреду; Закон
о потврђивању Протокола о заштити
и одрживом коришћењу биолошке и
предеоне разноврсности уз Оквирну
конвенцију о заштити и одрживом коришћењу Карпата усвојене у Кијеву
22. маја 2003. године; Закон о потврђивању Протокола о води и здрављу уз
Конвенцију о заштити и коришћењу
прекограничних водотокова и међународних језера из 1992. године;
Закон о потврђивању Споразума између држава чланица Здравствене
мреже Југоисточне Европе о аранжману са земљом домаћином о седишту Секретаријата Здравствене
мреже Југоисточне Европе; Закон о
потврђивању протокола о меродав-

ном праву за обавезе издржавања;
Закон о допуни Закона о потврђивању Конвенције Међународне организације рада о раду помораца из
2006. године; Закон о потврђивању
Конвенције о ограничењу одговорности за поморска потраживања и
Протокола из 1996. године о изменама и допунама Конвенције о ограничењу одговорности за поморска
потраживања; Закон о потврђивању
Споразума између Владе Републике
Србије и Кабинета министара Украјине
о друмском превозу путника и ствари;
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе
Републике Летоније о међународном друмском саобраћају и Закон о
потврђивању Споразума о сарадњи
у области ваздушног саобраћаја између Владе Републике Србије и Владе
Црне Горе.
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Донета Резолуција о основним
принципима за политичке
разговоре са привременим
институцијама самоуправе
на Косову и Метохији
Народна скупштина је на седници
Првог ванредног заседања у 2013. години која је одржана 12. јануара 2013.
године, донела Резолуцију о основним принципима за политичке разговоре са привременим институцијама самоуправе на Косову и
Метохији. Резолуција је проистекла
из потребе да се утврде правци и смернице за вођење јединствене државне политике у погледу изналажења
свеобухватног решења за коначан
статус Косова и Метохије. Истичући
неприхватљивост нелегалне и једнострано проглашене независности тзв.
„државе Косово”, Резолуција утврђује
оквир за деловање представника
Републике Србије у разговорима са
представницима привремених институција самоуправе у Приштини, а све
како би се дошло до обострано прихватљивог и одрживог решења, заш-

титили политички, економски и безбедносни интереси Републике Србије
на подручју Косова и Метохије, допринело миру и стабилности целог региона, његовој европској перспективи и
бољем животу свих грађана на Косову
и Метохији.

Шта је резолуција?
Резолуција је акт Народне скупштине који садржи политичку одлуку.
Народна скупштина доноси резолуцију на крају претреса одређеног политичког питања. Са резолуцијом
Народна скупштина заузима одређени став или саопштава важну политичку одлуку о унутрашњим, спољним, финансијским и другим политичким питањима.

Образована Радна група за
израду кодекса понашања
народних посланика
Одбор за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања је на 38. седници одржаној 28.
јануара 2013. године образовао Радну
групу за израду кодекса понашања
народних посланика у чијем саставу су представници посланичких група у Народној скупштини које су одредили председници тих посланичких
група: Катарина Ракић (СНС), Ненад
Константиновић (ДС), Неђо Јовановић
(СПС), Дејан Михајлов (ДСС-Војсилав
Коштуница), Снежана Стојановић
Плавшић (УРС), Момо Чолаковић
(ПУПС), Невен Цветићанин (СДПС),
Срђан Спасојевић (НС), Војислав Вујић
(ЈС), Олена Папуга (ЛСВ) и Золтан Пек
(СВМ). Председавајући Радне групе
је Зоран Бабић, председник Одбора.
Одлуком о образовању Радне групе
предвиђено је да посланичка група
која није одредила свог представника, то право може да искористи у току
рада Радне групе.
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Јавна слушања у јануару
У организацији Одбора за рад, социјална питања, друштвену укљученост и смањење сиромаштва, у
Дому Народне скупштине је 24. јануара 2013. године одржано јавно слушање на тему: „Годину дана примене
Закона о социјалној заштити”.
У организацији Одбора за културу
и информисање, у Дому Народне
скупштине је 28. јануара 2013. године одржано јавно слушање на тему:
„Медијске слободе - није време за ћутање”.
О учесницима и информацијама које
су том приликом изнете можете прочитати на интернет страници Народне
скупштине.
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Јачање надзорне улоге и јавности
у раду Народне скупштине
Задовољство нам је да обавестимо
јавност да ће Народна скупштина уз
подршку Програма Уједињених нација за развој (УНДП) и донацију
Швајцарске агенције за развој и сарадњу (СДЦ) у Србији и у 2013. години наставити да ради на јачању контролне функције, јавности рада и ефикасности Народне скупштине кроз
одржавање јавних слушања и седница одбора ван седишта Народне
скупштине. Користимо прилику да
најавимо да ће у фебруару бити одржано више јавних слушања у организацији: Одбора за заштиту животне средине, Одбора за културу и информисање, Одбора за европске интеграције, као и Одбора за дијаспору
и Србе у региону, те вас позивамо да
присуствујете овим јавним слушањима.

Електронске седнице одбора
У циљу јачања контролне функције
и транспарентности рада Народне
скупштине и њених одбора кроз
увођење нових информационих технологија, Народна скупштина је, уз
подршку Мисије ОЕБС-а у Србији
и донацију Шведске развојне агенције (SIDA – Swedish international
development corporation agency) у износу од 1,8 милиона евра, крајем 2010.
године покренула пројекат увођења
е-парламента у Народну скупштину.
Задовољство нам је да обавестимо
јавност да су се стекли технички услови за одржавање електронских седница одбора Народне скупштине,
као и да ће прве електронске седнице
одбори одржати почетком фебруара.
Ових дана у Дому Народне скупштине организује се обука чланова одбора за коришћење система е-парламента на седницама одбора. Обука
се спроводи у салама за седнице одбора које су опремљене рачунарима
са инсталираним софтвером за електорнске седнице одбора који је израдио конзорцијум „Lirex BG – Index

Прва електронска седница одбора

Електронска писарница

Прву електронску седницу у На
родној скупштини одржао је Адми
нистративни одбор из претходног
сазива Народне скупштине. Овај одбор је на 110. седници коју је одржао 28. децембра 2011. године, након
што је размотрио Информацију о статусу пројекта увођења е-парламента у Народну скупштину, констатовао
да су се стекли технички услови да се
предлози закона, других аката и амандмана достављају Народној скупштини у електронском облику.

Електронска писарница у Народној
скупштини почела је са радом 4. јануара 2012. године од када се сви предлози закона, других аката и амандмани достављају Народној скупштини у
електронском облику, с тим да писарница ове акте и даље заводи у папирном облику.

Bulgaria”. Преласком на рад у систему е-парламента очекује се да одбори Народне скупштине ефикасније,
ефективније и транспарентније остварују своје надлежности а самим тим и
боље информишу јавност о својим активностима. Први резултат увођења
електронских седница одбора свакако ће бити велика уштеда папира уз
смањење потрошње тонера и трошкова одржавања апарата за копирање
што ће се показати на крају године.
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Потпредседница Чомић
изабрана за специјалног
представника ПС ОЕБС
Потпредседница Народне скупштине и члан сталне делегације Народне
скупштине у Парламентарној скупштини ОЕБС-а, Гордана Чомић је изабрана за Специјалног представника ПС ОЕБС-а за мањине у Источној
и Југоисточној Европи на састанку
Бироа ПС ОЕБС-а у Даблину, на предлог Председника ПС ОЕБС-а, Рикарда
Миљорија.
Гордана Чомић, учествовала је на састанку Подкомитета за правила процедуре ПС ОЕБС-а, од 5. до 7. децембра 2012. године, у Даблину у Ирској.
Циљ састанка је био да се изврше измене у Правилима процедуре ПС
ОЕБС-а како би се повећала ефикасност рада ове организације. Такође,
присуствовала је и састанку Бироа ПС
ОЕБС-а, као и годишњем састанку министарског Савета ОЕБС-а.
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Формиране групе пријатељства
Одбор за спољне послове Народне
скупштине Републике Србије је на 9.
седници одржаној 29. децембра 2012.
године формирао Посланичке групе
пријатељстава са следећим земљама: Алжир, Аргентина, Аустралија,
Аустрија, Белгија, Белорусија, Босна и
Херцеговина, Бразил, Бугарска, Велика
Британија, Венецуела, Грчка, Египат,
Естонија, Израел, Индија, Индонезија,
Иран, Ирак, Ирска, Италија, Јапан,
Казахстан, Канада, Кина, Кипар, Куба,
Летонија, Луксембург, Мађарска,
Македонија, Суверени Малтешки
ред, Мароко, Мексико, Немачка,
Португалија, Пољска, Република
Кореја, Румунија, Русија, Сједињене
Америчке Државе, Сирија, Словачка,
Турска, Тунис, Украјина, Финска,
Француска, Холандија, Хрватска,
Црна Гора, Чешка, Чиле, Швајцарска,
Шпанија и Јужноафричка Република.
Састав Посланичких група пријатељства је доступан на Интернет презентацији Народне скупштине.

ме ђу н а р одна с ар адњ а и еу интегр ације

Учешће Народне скупштине на
COSAC састанку у оквиру ирског
председавања саветом ЕУ
Председница Одбора за европске интеграције Милица Делевић учествовала је на састанку председавајућих
oдбора за европске послове земаља
чланица ЕУ (COSAC), који је одржан
у Даблину 27. и 28. јануара 2013. године у оквиру ирског председавања
Саветом ЕУ.
Састанак председавајућих организован је у циљу представљања приоритета ирског председавања у периоду
јануар—јун 2013, као и финализације
програма 49. COSAC који ће бити одржан у Даблину од 23. до 25. јуна 2013.
године. Приоритети ирског председавања биће усмерени на развој економске стабилности, смањење незапослености, развој дигиталне економије, очување природних ресурса, као
и даље проширење ЕУ. Посебна пажња
је била посвећена дебати о будућности и модалитетима превазилажења
кризе Економско-монетарне уније.

Наставак испуњења обавеза у
процесу европских интеграција
Народна скупштина је, и у протеклом периоду, у циљу испуњености
политичких критеријума за чланство и израде релевантних докумената у вези са процесом европских интеграција, припремила прилог за нови Национални програм за усвајање
правних тековина ЕУ (NPAA), који ће
заменити постојећи Национални програм за интеграцију Србије у ЕУ (NPI)
који је важио за период 2008—2012.
Овај прилог се односи на процену
тренутног стања и дефинише обавезе
Народне скупштине у наредном периоду у вези са испуњењем политичких
критеријума за чланство у ЕУ, и биће
саставни део Националног програма
који припрема Канцеларија за европске интеграције.
Пленарни састанак Унапређеног сталног дијалога између Републике Србије
и ЕУ, који је био одложен због одржавања парламентарних и председничких избора, одржаће се 29. јануара 2013. године. На састанку, који

представља оквир за технички и политички дијалог са Европском комисијом, учествоваће чланови Одбора
за европске интеграције Јадранка
Јоксимовић и Ласло Варга. У делу који
се односи на испуњеност политичких
критеријума – Демократија и владавина права, народни посланици ће известити о раду скупштинских одбора након усвајања новог Пословника
о раду НС, као и о контролним механизмима у односу на Владу, са акцентом на цивилној контроли служби безбедности.

Делегација Народне скупштине у
Стразбуру о ситуацији на Косову
Стална делегација Народне скупштине
у Парламентарној скупштини Савета
Европе учествује на јануарском заседању, које се одржава од 21—25. јануара 2013. године, у Стразбуру. Током
заседања, биће разматран извештај
„Ситуација на Косову и улога Савета
Европе” известиоца Комитета за политичка питања и демократију Бјорна
фон Сидова. На заседању учествују
чланови делегације Наташа Вучковић,
Милош Алигрудић, Весна Марјановић,
Стефана Миладиновић, Светислава
Булајић, Елвира Ковач, Саша Миленић,
Ђорђе Милићевић, Владимир Илић и
Александра Ђуровић.
На дневном реду зимског заседања
ПССЕ су, између осталог, и следећи
извештаји: „Обезбеђивањe одрживости Европског суда за људска права:
структурални недостаци у државама чланицама”, „Ка Конвенцији Савета
Европе за борбу против трговине органима, ткивима и ћелијама људског
порекла”, затим „Наставак праћења
питања политичких затвореника у
Азербејџану” и „Родна једнакост, помирење у личном и професионалном
животу и подељена одговорност”.

Делегација парламента Аустралије
посетила Народну скупштину
Делегација Парламента Аустралије
посетила је Народну скупштину и у
одвојеним сусретима разговарала
са председником Народне скупшти-

не, председницима и члановима Од
бора за спољне послове и Одбора
за уставна питања и законодавство.
Делегацију Парламента Аустралије
предводио је Стив Џорганас, заменик
председавајућег Представничког дома Парламента Аустралије.
Током посете, вођени су разговори
о унапређењу парламентарне, економске и културне сарадње, а разматране су могућности за унапређење
политичких односа и повећању инвестиција, имајући у виду бројну српску заједницу.

Почело спровођење твининг
пројекта „Јачање капацитета
Народне скупштине РС у процесу
европских интеграција”
Реализација Твининг пројекта, првог
ове врсте у коме учествује Народна
скупштина, почела је 1. јануара 2013.
године у сарадњи са Парламентом
Грчке, партнером на пројекту. Вред
ност пројекта је 1,5 милиона евра
и финансира се из претприступних
фондова Европске уније у оквиру ИПА
1. компоненте.
Руководство Народне скупштине
је обезбедило све неопходне услове за техничко отпочињање пројекта, као и обављање пројектних активности сталног твининг саветника
из Парламента Грчке, који ће током
трајања пројекта (18 месеци) боравити у НС. Предвиђена је даља разрада пројектних активности за период
фебруар—март, а први догађај у низу
је био организован kick-off састанка
средином фебруара 2013, чиме ће и
званично почети пројекат у сарадњи
са колегама из Парламента Грчке, и
уз учешће стручњака из парламената
Грчке, Словачке и Белгије. Пројекат ће
имати за циљ унапређење сарадње
Народне скупштине и Владе у процесу усклађивања законодавства са
правним тековинама ЕУ, јачање административних капацитета и повећање
нивоа професионализма, као и ефективнију сарадњу Народне скупштине
са представницима медија и цивилног
друштва. У пројектне активности биће
укључени народни посланици и службеници Народне скупштине.
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Током изградње Дома Народне
скупштине, у периоду од 1907. до
1936. године, седнице Народне
скупштине одржавале су се у згради Црвеног Крста у Улици Књегиње
Љубице. Као привремена зграда, у
којој су касније држана заседања,
како пише Бранислав Нушић, подигнута је подеснија зграда на углу
улица Милоша Великог и Краљице
Наталије. Напушта се и та зграда, а
Народна скупштина свој рад наставља у згради Народног позоришта
званој Манеж до 20. октобра 1936.
године, када је одржана прва седница Народне скупштине Краљевине
Југославије у новоизграђеном здању
у коме се и данас одвија парламентарни живот.
Данашњи паркинг испред Дома
Народне скупштине служио је и за
одлагање припадајућих пластова сена, које су подједнако добијали народни посланици и запослени за потребе исхране коња.
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Интернет
презентација
Народне
скупштине

Захваљујући друштвеним мрежама,
милијарде људи имају приступ информацијама у истом тренутку када
су оне доступне. Недавно смо имали
и прву објаву рата у историји путем
Твитера. Био је то израелски напад
на појас Газе.

Интернет је одавно постао свакодневица, потреба и нужност. Скоро је немогуће замислити посао који се може обављати без интернета. И то је тек
део. Данас мрежа контролише уређаје
у приватним кућама. Домаћица 21. века укључује грејање у кући из свог аута на путу с посла. Такође, на тај начин
проверава и све друге уређаје у кући.
Аутокомпаније се утркују ко ће пре на
тржиште лансирати „паметна” возила која ће, користећи интенет, избегавати или сводити на минимум могућност судара са другим аутомобилима.

При Уједињеним Нацијама постоји
велики оперативни центар који се
бави интернетом и савременим комуникацијама у парламентима широм света. Овај центар објављује годишње извештаје о напретку на том
пољу „E-parliament World Report”.
Овим извештајем су обухваћене све
земље чији парламенти интензивно користе могућности савремених
технологија.

Како, дакле, у овим околностима,
функционишу јавне институције?

Фазном имплементацијом електронског система за управљање документима (Е парламент) Народна
скупштина Републике Србије се, и
овим путем, сврстава међу представничка тела широм света која користе
могућности Интернета.
Што се тиче интернет презентације
Народне скупштине (www.parlament.
rs), од недавно она доноси низ новина. Ове новине односе се, пре свега,
на доступност суштински важних докумената и података о раду парламента. Тако, на пример, грађани на
Интернет презентацији могу пратити ток расправе кроз стенографске белешке са заседања Народне
скупштине
(http://www.parlament.

r s / Д р у г о _ в а н р ед н о _ з а с ед а њ е _
Народне.17282.43.html, на десној вертикалној навигацији, под „повезана
документа”).
Грађани могу да прате и резултате
гласања, тачније који је народни посланик како гласао о неком предлогу закона (насловна страна: активности-Народна скупштина-заседања.
У менију „заседања”, по избору седнице која вас занима, у оквиру извештаја са седнице су и резултати
гласања)
На насловној страни интернет презентације се налази и платформа
„Народна скупштина у бројкама”.
Грађани овде могу пронаћи релевантне статистичке податке о актуелном сазиву: по посланичким групама, затим полна структура, старосна структура, занимања народних
посланика, акти по сазивима итд. Ова
платформа је развојна и биће континуирано унапређивана новим групама података.
И, коначно, у новембру 2012. године је изашао пилот број скупштинског билтена „Кворум”. Пилот број је
изашао само у електронској форми и
налази се на насловној страни. Број
пред вама, јануарски, је први званични број.
Служба Народне скупштине очекује
да ће „Кворум” бити корисно средство у унапређењу комуникације са
јавношћу и да ће читаоцима пружити праву и прецизну слику о раду
најзначајније институције у земљи.
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Катарина Ракић,
Српска напредна странка
Катарина Ракић рођена је 1979. године. Дипломирани правник, тренутно на мастер студијама из привредног права на Правном факултету. Народни посланик од 31. маја
2012. године
Члан Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу и
Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања
Председник групе пријатељства са
Аргентином.
К: Реците нам, шта читате, ко су Вам
омиљени писци, има ли их…?
КР: Да… оно што ми је обавезна литература, то су, наравно, скупштински материјали, предлози закона и
други акти. Осим тога, Ден Браун, он
ми је омиљени писац. Никада нисам
била неко ко чита љубавне романе.
Увек са нестрпљењем ишчекујем нову књигу Дена Брауна… С друге стране, нешто чему се увек враћам, што је
ту, као Библија, то је Дучићево „Благо
цара Радована”. Увек у томе налазим
нови смисао.
К: Налазите ли времена да читате?
КР: Скупштински материјали имају
приоритет, наравно, као и литература за моје мастер студије, али нађем
времена, то је увек могуће.
К: Коју музику слушате?
КР: Хмм… мој сензибилитет је такав,
ја сам прилично енергична. Музика
заузима одређено место, али зависни и од расположења и прилике.
Одрасла сам уз поп рок осамдесетих… Морам да признам да ми тишина ретко прија, увек ми треба нешто
весело и брзо.
К: Да ли сте имали хероје у
детињству, имате ли их сада?
КР: Моја мама. Описала бих је као
жену-змаја, која кроз живот иде као
борбено возило. Неке апстрактне хероје никада нисам имала.
Имала сам среће да кроз живот упознам посебне људе, који су ми, да тако
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кажем, пре били узори него хероји.
Али, то нису људи из јавног живота, експонирани и познати свима. Не
бих именовала те људе, али мислим
да је била моја част да их упознам и
од њих учим. Ја јесам млада, али сам
дуго у политици и у овом послу, већ
13 година.
К: Шта је уопште потребно да једна
особа поседује или учини да би за Вас
била херој?
КР: По мени је то енергија. Такве људе имам у окружењу и са таквима се
дружим. Та нека позитивна енергија,
полетност… мислим да је то основа за
све… што се тиче моје мама, од малена сам се дивила њеној енергији и
спремношћу да се бори.
К: Као мала?
КР: (Смех) Видите, због тога сам
завршила код школског психолога. Не знам ко је у мени пробудио
ту идеју уопште… можда прича око
председника одељењске заједнице…
Углавном, у првом разеду основне
школе, када су нас питали шта би волели да будете када порастете , све
су девојчице хтеле да буду балерине,
учитељице… а, ја да будем председник. Видећемо, никад се не зна (смех)
К: Како изгледа један Ваш
савршен дан, када немате обавеза у
парламенту?
Пошто већ неко време живим са
својим вереником, сваки тренутак

слободног времена искористим да
посетим родитеље и брата, за њих сам
јако везана, ручак или кафа са другарицама… шетња поред реке, трчање… Раније сам активно тренирала кик бокс, сада понекад одем на
кардио бокс, да останем у форми. А,
увече, рецимо романтична вечера
са будућим супругом, излазак, биоскоп… И, наравно, све то под условом
да немам никакве обавезе везане за
Скупштину.
К: Шта се променило откад сте
постали народни посланик?
КР: Људи не гледају другачије на мене, бар не они до којих ми је стало. Ја
се осећам одговорније за све што радим или кажем (без обзира на имунитет, смех), према људима који су ме
предложили и према грађанима.
К: И за крај, имате ли животни мото?
КР: Имам два, кад боље размислим.
Један за сва времена, нешто чега се
држим: My tastes are simple – I like
the best. То да волим најбоље. И није
без основа, критеријуми су ми високи и према себи и према другима. А,
нешто што је у последње време актуелно, пошто ми је дан кратак, то је
Carpe Diem, ухвати дан. И трудим се
да буде тако, да распоредим обавезе.
К: Госпођице Ракић, хвала на
времену.
КР: Хвала вама, било ми
задовољство.
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