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Успешан наступ српских парламентараца
Представљамо: Стефана Миладиновић

Поштовани читаоци,
За нама је март месец који је протекао у знаку почетка Првог
редовног заседања. То ће, уосталом, и бити тема „Кворума” који
је пред вама. Овим су динамика и интензитет рада у Народној
скупштини додатно појачани.
Скупштини се је 12. марта, на Првој посебној седници, обратио и
један високи страни званичник, господин Жан Клод Мињон, председник Парламентарне скупштине Савета Европе. Обраћање господина Мињона је било од посебног значаја, имајући у виду недавне успехе наших народних посланика у овој најстаријој европској организацији (о овоме сте читали у претходном броју)
Током марта одржана су четири јавна слушања, усвојено је девет закона и три одлуке. Разматрани су тромесечни извештаји и
информације о раду министарства. Посебно бих нагласила да је
Радна група за израду Плана интегритета успешно и у року завршила предвиђени посао, те да је План интегритета усвојен, како
за опште тако и за специфичне области.
У периоду који је пред нама очекује нас пуно посла и трудићемо се да вас о томе правовремено и квалитетно информишемо на
страницама „Кворума”.
Срдачан поздрав,

Генерални секретар
Јана Љубичић

Израду овог билтена подржали су Мисија ОЕБС у Србији и УНДП/СДЦ.
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У марту Народна скупштина почела Прво редовно
заседање у 2013. години
Народна скупштина је у марту месецу започела Прво
редовно заседање у 2013. години. Прва седница првог
редовног заседања је сазвана за 7. март 2013. године, док
је Друга седница првог редовног заседања сазвана за 26.
март 2013. године.
Рад Народне скупштине одвија се на седницама. Народна
скупштина се у току календарске године састаје у два
редовна заседања. Прво редовно заседање почиње првог
радног дана у марту месецу, док друго редовно заседање
почиње првог радног дана у октобру месецу. Трајање редовног заседања ограничено је и оно не може трајати
дуже од 90 дана. Народна скупштина се може састати и
у ванредном заседању и то у периоду када се не одржава редовно заседање, а на захтев најмање једне трећине
народних посланика или на захтев Владе, са унапред утвђененим дневним редом. У оквиру редовног и ванредног заседања, Народна скупштина акте доноси у редовном и хитном поступку. Ови поступци могу бити основни и скраћени.
Дневни ред седнице Народне скупштине предлаже
председник Народне скупштине, који седницу сазива писаним путем, по правилу најмање седам дана пре
дана одређеног за почетак седнице. Седница Народне
скупштине се може сазвати и у року краћем од поменутог, али у том случају председник је дужан да образложи такав поступак. Седнице се по правилу одржавају
уторком, средом и четвртком, и то у периоду од 10,00 до
18,00 часова. Када је седница Народне скупштине сазвана у редовном заседању, редослед разматрања тачака
дневног реда може се мењати, док уколико је у питању
седница сазвана у ванредном заседању, дневни ред се не
може мењати без сагласности представника предлагача
на чији је захтев ванредно заседање заказано.
Седницу Народне скупштине отвара председник
Народне скупштине који најпре утврђује да ли постоји
кворум за почетак рада. Кворум постоји ако је на седници присутно најмање 84 народна посланика. Затим се,
у зависности од тога да ли се ради о редовном или ванредном заседању, утврђује дневни ред. Наиме, у редовном заседању, народни посланици гласају о дневном реду који је предложио председник Народне скупштине,
док у ванредном заседању, о дневном реду се не гласа,
јер је он унапред утврђен у захтеву за одржавање.
Законе и друге акте Народна скупштина може донети у
редовном поступку и они се могу уврстити у дневни ред
седнице у року који није краћи од 15 дана од дана подношења акта Народној скупштини. Са друге стране, по
хитном поступку може се донети закон у случају када
је неопходно да се уреде питања и односи настали услед околности које нису могле да се предвиде, а његово

недоношење могло би да проузрокује штетне последице
по живот и здравље људи, безбедност земље и рад органа
и организација, као и у случају када је неопходно испунити међународне обавезе и ускладити прописе са прописима Европске уније. У случају да се ради о предлогу
за доношење акта по хитном поступку, који је поднет 24
сата пре почетка седнице у редовном заседању, народни
посланици гласају без претреса, приликом утврђивања
дневног реда, односно у току седнице одмах по пријему предлога. Ако се прихвати хитан поступак, предлог
се увршћује у дневни ред седнице, а ако се не прихвати,
остаје у скупштинској процедури у редовном поступку.
О предлогу закона и других аката, Народна скупштина
најпре води начелни претрес, а затим претрес у појединостима. Народна скупштина може да одлучи да обави и
заједнички начелни претрес о више предлога аката који
су на дневном реду, уколико су они међусобно повезани или условљени, али се у том случају о сваком предлогу одлучује посебно. Након завршеног начелног претреса о свим тачкама дневног реда, Народна скупштина наставља са разматрањем у оквиру претреса у појединостима. Претрес у појединостима обавља се по члановима предлога акта на које су поднети амандмани и
о амандманима којима се предлаже уношење нових одредаба. Од завршеног начелног претреса до отварања
претреса предлога закона у појединостима, неопходно је да прође најмање 24 часа. Изузеци су могући, а један од њих је и поступак разматрања предлога закона о
буџету Републике Србије, где се по завршеном начелном
претресу одмах прелази на претрес у појединостима.
Такође, о одређеним предлозима аката може се водити
и јединствeни претрес, односно истовремено начелни
претрес и претрес у појединостима. Што се тиче амандмана, у редовном поступку амандман се може поднети
од дана пријема предлога закона у Народну скупштину,
а најкасније три дана пре дана одређеног за одржавање
седнице за коју је предложено разматрање тог предлога,
док уколико је седница сазвана у року краћем од предвиђеног, односно краћем од седам дана, рок за подношење амандмана је до почетка прве начелне расправе
на седници. У случају да се ради о предлогу закона који
се разматра по хитном поступку, амандман се може поднети до почетка начелног претреса тог предлога закона.
Након обављеног претреса о свим тачкама дневног реда Народна скупштина приступа одлучивању у Дану за
гласање, који утврђује председник Народне скупштине.
Одлучује се најпре о предлогу закона у начелу, затим о
свим појединачним амандманима и на крају о предлогу закона у целини. У дану за гласање неопходно је присуство од најмање 126 народних посланика, односно
већина од укупне већине народних посланика.
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Закони које је Народна
скупштина донела у марту
Народна скупштина је у марту донела
девет закона и три одлуке.
На Првој седници Првог редовног заседања Народне скупштине у 2013. години, донети су Закон о ефикасном
коришћењу енергије и Закон о посебним условима за упис права својине
на објектима изграђеним без грађевинске дозволе.
Поред наведених закона, донети су и:
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе
Руске Федерације о испорукама природног гаса из Руске Федерације
у Републику Србију; Закон о потврђивању Споразума између Владе
Републике Србије и Владе Руске
Федерације о одобрењу државног
извозног кредита Влади Републике
Србије; Закон о потврђивању Уговора
о гаранцији између Републике Србије
и Кувајтског фонда за арапски економски развој (Пројекат железничка станица Београд Центар – Фаза I); Закон
о потврђивању споразума о сарадњи
између Владе Републике Србије и
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Владе Уједињених Арапских емирата; Закон о потврђивању Споразума
између Владе Републике Србије и
Владе Уједињених Арапских Емирата
о сарадњи у области одбране; Закон
о потврђивању Уговора између Владе
Републике Србије и Владе Уједињених
Арапских Емирата о избегавању
двоструког опорезивања у односу на
порезе на доходак и Закон о потврђивању Споразума између Републике
Србије и Уједињених Арапских емирата о узајамном подстицању и заштити улагања.
На истој седници, донете су и: Одлука
о измени Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне
скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама и Одлука о измени Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике
Србије.

***
На Другој седници Првог редовног заседања Народне скупштине у 2013.
години, у Дану за гласање, Народна

скупштина је изабрала председника и чланове Републичке комисије
за заштиту права у поступцима јавних набавки, на период од пет година.
За председника Комисије изабран је
Саша Варинац, а за чланове Комисије
Хана Хукић, Весна Станковић, Весна
Гојковић Милин, Жељко Грошета,
Бранислав Цветковић и Ристивоје
Ђокић.

Шта је посебна седница
Народне скупштине?
Народна скупштина је 12. марта 2013.
године одржала Прву посебну седницу у 2013. години, на којој се Народној
скупштини обратио Жан Клод Мињон,
председник Парламентарне скупштине Савета Европе.
Седница коју сазива председник
Народне скупштине ради усвајања
предлога Устава; проглашења Устава
и уставног закона за спровођење устава; ради полагања заклетве председника Републике; када кандидат
за председника Владе излаже програм и предлаже састав Владе, ради
избора Владе и полагања заклетве
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председника и чланова Владе; као и
ради полагања заклетве изабраних
лица. Такође, председник Народне
скупштине може да сазове посебну седницу у случају да се Народној
скупштини обраћају: председник
Републике, председник или представник стране државе, представник
парламента стране државе или представник међународних организација.
Посебна седница може да се сазове и
у вези са извештајем органа, односно
тела, који се, у складу са законом, подноси Народној скупштини.

Дан за одговарање на посланичка
питања у вези са актуелном темом
На предлог Посланичке групе
Либерално демократска партија, 14.
марта 2013. године одржан је Дан за
одговарање на посланичка питања у
вези са актуелном темом: „Безбедност
хране у Републици Србији и здравље
грађана – стандарди и одговорност
за њихово спровођење”. Више о питањима која су постављена и одговорима чланова Владе можете прочитати у стенографским белешкама које
су објављене на интернет страници
Народне скупштине.

Шта је посланичко питање у
вези са актуелном темом?
Према Пословнику Народне скупштине, на предлог посланичке групе,
председник Народне скупштине најмање једанпут у току месеца одређује
дан када ће поједини министри у
Влади одговарати на посланичка питања у вези с неком актуелном темом.

Посланичка питања у марту
Народни посланици су, у складу
са чланом 205. став 1. Пословника
Народне скупштине, 28. марта 2013.
године у периоду од 16,00 до 19,00
часова, постављали питања Влади
Републике Србије. Више о питањима која су постављена и одговорима чланова Владе можете прочитати у стенографским белешкама које

су објављене на интернет страници
Народне скупштине.

Заједничка седница Одбора
за људска и мањинска права и
равноправност полова, Одбора
за Косово и Метохију и Одбора
за дијаспору и Србе у региону
6. марта 2013. године чланови Одбора
за људска и мањинска права и равноправност полова; Одбора за Косово
и Метохију и Одбора за дијаспору
и Србе у региону, одржали су заједничку седницу на којој су разматрали Извештај о раду Комисије за нестала лица за период од 1. јануара до
31. децембра 2012. године, са Планом
рада Комисије за 2013. годину. Вељко
Одаловић, председник Комисије,
представио је преглед активности
Комисије, анализу стања и предлог мера за решавање питања несталих лица у оружаним сукобима на територији бивше Југославије и конфликуту на територији АП Косово и
Метохија. Током расправе затражене
су информације о финансијском извештају Комисије, изнете су примедбе
да поднети извештај не садржи податке о злочинима трговине органима на
Косову и Метохији и указано је на неопходност да се побољша јавност у раду Комисије. Такође, истакнута је неопходност да решавање питања несталих лица буде део политичких разговора са међународном заједницом и
државама у региону.

Шта је заједничка седница?
Према пословнику Народне скупштине, одбори у свом раду међусобно сарађују. С тим у вези, о питању које је
од заједничког интереса одбори могу одржати заједничку седницу. У том
случају, одбори одлучују одвојено.

Разматрани годишњи извештаји
о раду Високог савета судства
и Државног већа тужилаца
Одбор за правосуђе, државну управу
и локалну самоуправу је на седници

одржаној 21. марта 2013. године размотрио Извештај о раду Високог савета судства за 2012. годину и Извештај
о раду Државног већа тужилаца за
2012. годину. Одбор је усвојио ове извештаје и 29. марта поднео Народној
скупштини извештаје, с предлогом
закључака, у складу са чланом 237.
Пословника Народне скупштине.

Разматран редован годишњи
извештај Заштитника
грађана за 2012. годину
Одбор за правосуђе, државну управу
и локалну самоуправу је на седници
одржаној 29. марта 2013. године размотрио редован годишњи извештај
Заштитника грађана за 2012. годину, који је представио Саша Јанковић,
Заштитник грађана. О закључцима поводом овог извештаја, Одбор ће се
изјаснити на наредној седници.

Усвојен Извештај о спровођењу
трећег измењеног и допуњеног
Националног програма
за интеграцију Србије у
Европску унију за четврто
тромесечје 2012. године
Одбор за европске интеграције је на
седници одржаној 21. марта 2013. године усвојио Извештај о спровођењу
трећег измењеног и допуњеног
Националног програма за интеграцију
Републике Србије у Европску унију
(НПИ), за четврто тромесечје 2012. године (октобар – децембар 2012. године). Члановима Одбора извештај
је представила Сузана Грубјешић,
потпредседник Владе за европске интеграције, која је навела да је у периоду од јула 2008. до децембра 2012.
године, проценат реализације НПИ
у целини износио 88% . На истој седници, представљен је и Национални
програм Владе Републике Србије за
усвајање правних тековина Европске
уније (2013. – 2016.) који се заснива на
поштовању економских, политичких
и правних критеријума познатих као
копенхашки критеријуми и садржи
преглед приоритета и мера за њихово спровођење, као и јасно дефини-
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сан финансијски план Владе и план
превођења закона за Европску унију.

Разматрани тромесечни
извештаји и информације
о раду министарстава
Одбор за заштиту животне средине; Одбор за здравље и породицу;
Одбор за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику; Одбор за рад, социјална питања,
друштвену укљученост и смањење
сиромаштва и Одбор за правосуђе,
државну управу и локалну самоуправу као надлежни одбори размотрали су тромесечне извештаје и
информације Министарства природних ресурса, рударства и просторног
планирања; Министарства здравља;
Министарства региналног развоја и
локалне самоуправе; Министарства
спољне и унутрашње трговине и телекомуникација; Министарства финансија и привреде и Министарства правде и државне управе. Након расправе,
ови извештаји и информације су од
стране одбора прихваћени.

Одбор за контролу служби
безбедности усвојио Извештај
Одбора о извршеном
надзору над радом служби
безбедности за 2012. годину
Одбор за контролу служби безбедности, на седници одржаној 29. марта, донео је Одлуку којом се ближе
уређује начин вршења непосредног
надзора над радом служби безбедности. На овај начин превазиђен је недостатак нормативног оквира, којим
се прописују процедуре и поступци
вршења непосредног надзора над радом служби безбедности Републике
Србије, који је предвиђен Законом о
основама уређења служби безбедности Републике Србије. На истој седници утврђен је и План рада Одбора за
2013. годину, којим су предвиђене по
две посете свакој од служби безбедности, и то у седишту и у подручним
јединицама, односно регионалним
центрима, а ради вршења непосредног надзора, затим законодавне активности Одбора, као и организовање
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јавних слушања. У оквиру Плана рада предвиђено је и даље развијање
међународне сарадње Одбора, првенствено са одборима парламената
земаља региона који имају исте или
сличне надлежности. Такође, Одбор
је утврдио и Извештај Одбора за контролу служби безбедности о извршеном надзору над радом служби безбедности за 2012. годину. Предметни
извештај садржи преглед реализованих активности Одбора у 2012. години. Наиме, Одбор је у извештајном периоду позитивно оценио извештаје
о раду које су службе безбедности
доставиле у складу са својим законским обавезама и дао пуну подршку
даљем координираном и усклађеном
раду служби безбедности на плану
остваривања националних интереса.
У закључку Извештаја, Одбор је дао и
препоруке о потребним изменама законских прописа којима би се у наредном периоду допринело раду служби
безбедности и указао на неопходност
доношења подзаконских прописа за
спровођење закона којима се директно утиче на рад служби безбедности.

Подршку Радној групи у изради
Предлога кодекса понашања народних посланика пружа Мисија ОЕБС-а
у Београду- Одељење за демократизацију – Програм за парламентарну
подршку.

Јавна слушања у фебруару
У организацији Одбора за здравље и
породицу, 1. марта 2013. године одржано је јавно слушање на тему: „Нови
стратешки правци у борби против
дроге – једног од највећег зла данашњице.” Учесници су у дискусији о
овако битној друштвеној теми, разматрали досадашње резултате, разменили мишљења и искуства на пољу превенције и борбе против дрога и заједнички указали да осим медицинског
приступа решавању проблема, више
пажње треба посветити превенцији и
улози коју у том процесу имају породица, школа и окружење.

***
Одржана прва седница Радне
групе за израду предлога кодекса
понашања народних посланика
Радна група за израду предлога кодекса понашања народних посланика одржала је 21. марта 2013. године
прву седницу. На седници се расправљало о предложеним решењима, а постигнут је и договор о предстојећим активностима и роковима за припрему текста овог документа. Такође, договорено је да се овим
кодексом уреди понашање посланика ван скупштинске сале, пошто
је Пословником Народне скупштине
регулисано њихово понашање у сали, као и да се изнађу решења која би
омогућила народним посланицима да
имају више контаката са грађанима.
Такође, предложено је и да се пре израде коначне верзије предлога, организује јавна расправа, а најављено је
да би се рад на овом документу могао
завршити до краја Првог редовног заседања Народне скупштине, како би
се са његовом применом започело од
Другог редовног заседања Народне
скупштине.

У организацији Одбора за образовање, науку, технолошки развој и информатичко друштво, 7. марта 2013.
године, одржано је јавно слушање
на тему: „Нострификација диплома”.
Учесници овог скупа истакли су проблема и недостатке који постоје у
поступку ностификација диплома и
уједно дискутовали о могућим решењима и даљим плановима, а све како би се млади охрабрили да се по завршеном школовању у иностранству,
врате у Србију и своја стечена знања
користе у раду у својој земљи.

***
У организацији Одбора за људска и
мањинска права и равноправност полова, а у сарадњи са Вестминстерском
фондацијом за демократију и Центром
за истраживање, транспарентност
и одговорност, 18. марта 2013. године, одржано је јавно слушање на тему: „Улога Заштитника грађана и
Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о
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личности у заштити и унапређењу
људских права и разматрање потребе за унапређењем законског оквира”. Ово јавно слушање била је прилика да се размене мишљења о законодавној и контролној улози Народне
скупштине у области заштите права
грађана, односу ових независних државних органа са другим институцијама, као и да се чују конкретни проблеми који постоје у пракси и могућа решења за њихово превазилажење.

***
У организацији Пододбора за питања ратних ветерана и жртава ратова од 1991-1999. године, образованог од стране Одбора за рад, социјална питања, друштвену укљученост и
смањење сиромаштва, а уз подршку Програма уједињених нација, 21.
марта 2013. године одржано је јавно слушање на тему: „Положај ратних ветерана у Србији.” На јавном слушању изнети су конкретни проблеми
са којима се суочавају ратни ветерани и жртве рата у свакодневном животу. Закључено је да је неопходно
доношење новог закона којим ће бити омогућено унапређење њихових
права.
Више о овим јавним слушањима можете прочитати на интернет страници
Народне скупштине.

Одржан округли сто на тему:
„Положај жена у Србији”
У организацији Женске парламентарне мреже 19. марта 2013. године организован је округли сто на тему „Положај жена у Србији”. Женска
парламентарна мрежа основана је
14. фебруара 2013. године са циљем
заједничког рада народних посланица на предлагању нових закона и вршењу надзора над применом
постојећих законских решења у области здравља и образовања жена,
борбе против насиља над женама и
економског оснаживања жена. У раду ове мреже учествују све посланице
Народне скупштине.

Наведеном скупу су се обратиле:
Славица Ђукић Дејановић, министарка здравља; Зорана Михајловић, министарка енергетике, развоја и заштите животне средине; Алиса Марић
министарка омладине и спорта;
Стана Божовић, државна секретарка у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике и Жељка
Кнежевић, секретар Министарства
просвете, науке и технолошког развоја. Такође, рад своје Фондације
представила је и Њ.К.В. Катарина
Карађорђевић, а положај жена у политичком животу Индонезије представила је Меутиа Хата Свасоно, саветница председника Индонезије.

Комитет Савета безбедности
Уједињених нација за борбу
против тероризма у посети Одбору
за контролу служби безбедности
20. марта 2013. године Јадранка
Јоксимовић, председник Одбора за
контролу служби безбедности, разговарала је са делегацијом Комитета
Савета безбедности Уједињених нација за борбу против тероризма,
коју је предводио Чен Веисјонг, заменик директора Извршног директората за борбу против тероризма
(ЦТЕД). Састанак је реализован у оквиру званичне посете ЦТЕД-а Републици
Србији са циљем процене имплементације одредби Резолуције 1373 СБУН
од стране Републике Србије, која захтева од држава да се боре против тероризма и спроводе одредбе Резолуције кроз усвајање закона,
уредби и успостављање административних тела. Том приликом поздрављен је рад Одбора, као и настојање
да се применом нове методологије
рада успостави ефикаснија контролна улога Парламента. Посебно је истакнуто да је од великог значаја за
унапређење рада Одбора развијање
регионалне сарадње, као и размена
искустава и примера добре праксе са
парламентарним Одборима других
земаља.

Народна скупштина дала подршку
кампањи „Сат за нашу планету”
Одбор за заштиту животне средине, иницирао је акцију да се Народна
скупштина
прикључи
кампањи
Светског фонда за природу „Сат за нашу планету“. Ова акција организује
се већ седми пут у свету и пети пут у
Србији, а ове године у акцији је учествовало 58 градова Србије и велики број институција и организација.
Тако је Народна скупштина 23. марта
у периоду од 20,30 до 21,30 часова, искључила унутрашње осветљење, као
и спољашњу декоративну расвету,
подсећајући тиме на штетност прекомерног трошења електричне енергије
и негативан утицај човека на климу.
Истог дана, Одбор је у 11,55 организовао седницу одбора и тако се прикључио кампањи „Пет до дванаест”.

Стажисти из Немачке на пракси
у Народној скупштини
Народна скупштина ће у оквиру међупарламентарне сарадње, а као наставак програма размене стажиста, почетком септембра месеца стипендирати двоје немачких стажиста, у оквиру програма студентске праксе. Први
пут, немачки стажисти имаће прилику
да се упознају са радом и структуром
српског парламента.

Програм студентске праксе
у Народној скупштини
19. марта 2013. године примљена је
нова, пета по реду, генерација студената, полазника Програма студентске
праксе. Пројекат стажирања се организује уз подршку Националног демократског института (НДИ) и трајаће
укупно осам месеци. За овај програм
пријавило се укупно 81 кандидат, од
чега је након селекције изабрано 10
студената завршних година Правног,
Филолошког и Факултета политичких
наука. Студенти ће бити распоређени у посланичким групама, одељењима и одборима Народне скупштине, са
циљем да се боље упознају са радом
Народне скупштине.
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Успешан наступ српских
парламентараца на 128. заседању
Интерпарламентарне уније
Стална делегација Народне скупстине учествовала је на 128. заседању
Скупштине
Интерпарламентарне
уније, на којем је било заступљено 130 парламената из целог света,
од чега је 27 делегација било предвођено председницима парламената, а око 60 са потпредседницима. Шефица делегације на овом заседању, Марија Обрадовић (СНС), изабрана је у Биро Другог сталног одбора
Интерпарламентарне уније за одрживи развој, финансије и трговину, на
место заменика првог потпредседника. У овом телу, Марија Обрадовић
ће представљати најутицајнију геополитичку Групу 12 плус, у којој су
заступљене све европске државе,
Канада, Аустралија и Нови Зеланд. Ово
је прво функционерско место на које
је представник Србије изабран у последњих 20 година. Такође, Владимир
Маринковић (СДПС) изабран је у комитет за израду резолуције о одрживом развоју, на тему ”Праведна трговина и иновативни механизми одрживог развоја”, која је усвојена на
пленуму Интерпарламентарне уније.
„Уколико желите да кажете несто, а
да то чује цео свет, онда то реците
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на Скупштини Интерпарламентарне
уније. Конференције на којима учествује 130 земаља, одлична су прилика
за пласирање наших ставова и јачање
угледа Србије” – истакла је Марија
Обрадовић.
Члан наше делегације, Владимир
Маринковић, у генералној дебати о одрзивом развоју позвао је посланике из целог света да се дефинише нова стратегија одрживог развоја, а Интерпарламентарну унију да
конкретним активностима допринесе потпуној имплементацији те стратегије. У генералној дебати је ове године уцествовало 27 председника парламената и око 80 посланика из других земаља. Генерална дебата има централно место током
заседања Интерпарламентарне уније.
”Неопходно је да у нашим земљама усвојимо законе и предлозимо политике које ће помоћи да се успесно превазиђу ефекти светске кризе, али и да
понудимо решења која ће предупредити стварање неке нове кризе. Свим
парламентарцима у свету треба да буде циљ унапређење квалитета живота
грађана” – навео је Маринковић.
Марија Обрадовић је наступила на панелу о трговини дрогом и корупцији,

као један од главних говорника на
којем је похвалила је на округлом
столу рад српске полиције и позвала
представнике парламената из целог
света на интезивнију међународну сарадњу у области борбе против трговине дрогом и организованог криминала, посебно у области законодавства.
У врло живој и посећеној тросатној
дебати, учесници су имали прилику
да изнесу активности својих земаља
у борби против трговине дрогом, поставе питања и дају коментаре. На панелу је учествовало преко 100 посланика из 70 земаља из целог света.
Остварени су бројни контакти и одржани билатерални сусрети са делегацијама Немачке, Француске,
Холандије и Шведске по питању европских интеграција, унапређења
парламентарне сарадње и активности
у Интерпарламентарној унији, као и са
делегацијама Уједињених Арапских
Емирата,
Бахреина,
Саудијске
Арабије, Велике Британије, Босне и
Херцеговине и Хрватске.
Представљање
новоформиране
Женске парламентарне мреже НС
РС на састанку жена парламентараца, отворило је могућност да Србија
буде домаћин европске регионалне

међународна с ар адњ а и еу инте гр а ц иј е

конференцију ИПУ о положају жена, у
септембру ове године.
Председнику групе пријатељства
Стефану Занкову уручена
специјална плакета
Председница Народне скупштине
Бугарске, Цецка Цачева, уручила је
специјалну плакету поводом 135. годишњице ослобођења Бугарске председнику Посланичке групе пријатељства са Бугарском Народне
скупштине, Стефану Занкову. У разговору је договорено даље унапређење
парламентарне сарадње, посебно
интезивирање сарадње посланичких група пријатељстава. Делегација
Народне скупштине је учествовала на свечаностима поводом 135. годишњице ослобађања Бугарске од
Отоманске империје, од 2. до 3. марта 2013. године у Софији. У садржајној посети, председниг Групе пријатељства се сусрео и са председником
Бугарске, Розеном Плевнелиевим.
Поред делегације Народне скупштине, на свечаностима су учествовали
представници парламената из Руске
Федерације, Литваније, Летоније,
Румуније, Молдавије и Црне Горе.
У Бриселу одржан седми
интерпарламентарни
састанак ЕП-НСРС
Седми интерпарламентарни састанак Европски парламент – Народна
скупштина Републике Србије, којим
су председавали Милица Делевић,
председница Одбора за европске интеграције Народне скупштине
и Јелко Кацин, заменик председника Делегације Европског парламента за односе са Албанијом, Босном и
Херцеговином, Србијом, Црном Гором
и Косовом, одржан је у 18. и 19. марта
2013. године у Бриселу.
У Делегацији НСРС били су председница Одбора за европске интеграције Милица Делевић, заменик председника Одбора Ласло Варга, чланови
Одбора Јадранка Јоксимовић, Дијана
Вукомановић, Младен Грујић, Мира
Петровић, Јелена Триван, Слободан
Самарџић, Иван Андрић, као и народни посланици Биљана Пантић Пиља
и Славица Савељић. На састанку су
били присутни и министар правде и

државне управе Никола Селаковић
и директор Канцеларије за европске интеграције Милан Пајевић. Био је
присутан велики број посланика, чланова Делегације ЕП, а представник
Европске комисије био је Пјер Мирел,
директор Одељења за Албанију, Босну
и Херцеговину, Црну Гору, Србију и
Косово у Генералном директорату за
проширење.
Током састанка водила се расправа о
борби против корупције и организованог криминала, сарадњи централне
и локалних власти и положају мањина, развоју економије, са посебним
освртом на енергетски сектор, реформи правосуђа, и о односима Београда
и Приштине. Посебна пажња је посвећена актуелном дијалогу Београда
и Приштине, у светлу постизања могућег компромиса, и добијања датума
за почетак преговора о чланству у ЕУ.
На сваку од ових тема чланови делегације Одбора за европске интеграције
информисали су колеге из Европског
парламента о постојећем стању, док
су посланици Европског парламента
износили своје оцене о степену остварених реформи и ономе што треба
урадити у предстојећем периоду до
усвајања новог извештаја о напретку Србије. Изнета је заједничка оцена
да је Србија остварила видљив напредак у испуњавању политичких критеријума за чланство у ЕУ и да је заслужила добијање датума о почетку преговора о чланству са ЕУ у јуну ове године. Међутим, наглашено је да ће одлучујући фактор бити даљи напори у
нормализацији односа са Приштином
и примена до сада постигнутих споразума у дијалогу. Истакунута је важна
улога Народне скупштине у процесу
приближавања ЕУ, и изражено заједничко уверење да је ово последњи
састанак оваквог формата, јер ће након што последња преостала чланица
ЕУ, Литванија, ратификује Споразум о
стабилизацији и придруживању, бити
формиран Зједнички одбор за стабилизацију и придруживање, састављен
од посланика Народне скупштине и
Европског парламента. По завршетку
састанка, усвојена је Заједничка изјава председавајућих делегација.

Одржан седми КОСАП у Сарајеву
Делегација Народне скупштине учествовала је на Седмој конференцији одбора за европске интеграције парламената земаља које учествују у
Процесу стабилизације и придруживања Југоисточне Европе (КОСАП),
која је, у организацији Парламентарне
скупштине Босне и Херцеговине.
одржана 22. марта 2013. године, у
Сарајеву.
На Конференцији је расправљано о
стратешким интересима проширења
Европске уније, као и о ИПА II претприступним фондовима. Учесници
су се сагласили у вези потребе јачања
институционалних капацитета за коришћење ових претприступних фондова и поздравили напредак земаља
региона у процесу европских интеграција. Потпредседница Народне
скупштине Гордана Чомић истакла је
да Србија има висок ниво искоришћености расположивих ИПА средстава, за који се процењује да је око 98
одсто.
Поред делегације Народне скупштине, коју су чинили чланови Одбора
за европске интеграције, потпредседница Народне скупштине Гордана
Чомић, Љубиша Стојмировић и
Јожеф Шандор, на Конференцији
су учествовали и парламентарци
из Босне и Херцеговине, Црне Горе,
Македоније, Хрватске, као и представници Делегације Европског парламента за односе са Албанијом, Босном
и Херцеговином, Србијом, Црном
Гором и Косовом, представници
Владе Републике Хрватске, делегације
Европске уније у БиХ, Савета за регионалну сарадњу, Дирекције за европске интеграције БиХ и Мисије ОЕБС у
БиХ. У својству госта, присуствовали
су и представници делегација Турске
и Косова. На крају Конференције учесници су усвојили Заједничку изјаву и
договорили да се Осма конференција
КОСАП одржи у Скопљу.
О корупцији и организованом
криминалу на семинару у Бриселу
Делегација
Народне
скупштине
Републике Србије учествовала је на
семинару под називом „Борба против
организованог криминала, корупције
и прања новца”, који је одржан у
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Бриселу, 4. и 5. марта 2013. године, у
организацији Директората за демократску подршку Европског парламента. Делегацију су чинили чланови Одбора за одбрану и унутрашње
послове,Момир Стојановић и Јожеф
Шандор.

Херцеговине, коју су чинили Огњен
Тадић, заменик председавајућег Дома
народа Парламентарне скупштине
БиХ и Мирсад Мешић, члан Заједничке
комисије за надзор над радом ОСАЕ
(Обавештајне сигурносне агенције).

На дводневном семинару, који је окупио парламентарце земаља Западног
Балкана и Турске, разговарало се о
улози Европског парламента и националних парламената региона у борби против организованог криминала, корупције и прања новца, трговини људима, конфисковању имовине,
картелима дроге и њиховим везама
са европским организованим криминалом, као и кривичним делима корупције везаним за јавне набавке.

Оцена постојећег стања
као прва фаза реализације
Twinning пројекта
У Народној скупштини је 13. фебруара обележено отпочињање реализације активности из Twinning пројекта
Европске уније „Јачање капацитета
Народне скупштине Републике Србије
у процесу европских интеграција”.
Пројекат у коме су партнери Народна
скупштина и Парламент Грчке, а који
се финансира из ИПА фондова, има
за циљ унапређење ефикасности, одговорности и транспарентности рада Народне скупштине, нарочито у
домену усвајања закона и хармонизације националног законодавства

Делегација Народне скупштине је током боравка у Бриселу имала билатерални састанак са делегацијом
Парламентарне скупштине Босне и
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са правним тековинама Европске
уније, као и кроз контролну функцију
парламента.
Током марта је реализован велики
број посета експерата из Парламента
Грчке, и Парламента Белгије, као партнера на пројекту. Експертске мисије
у почетној фази имају за циљ да оцене постојеће стање у Народној скупштини, а организоване су за сваку од
постојећих пет компоненти пројекта
посебно. Запослени у НСРС су колеге из Парламента Грчке упознали са
постојећим парламентарним институтима, организационом структуром,
као и активностима и делокругом рада одбора. Након завршетка експертских мисија, грчки експерти ће припремити извештаје о утврђеном стању
по компонентама пројекта, а потом и
препоруке за отклањање евентуалних недостатака и унапређење парламентарних активности кроз рад релеватних служби у НСРС.

црти це и з парламентарне ис торије

пој мо в н и к

Г

Генерални секретар Народне
скупштине
Лице које именује Народна скупштина на предлог председника Народне
скупштине. Генерални секретар помаже председнику и потпредседницима Народне скупштине у припремању седница Народне скупштине, стара се о спровођењу одлука и
закључака Народне скупштине, руководи Службом, финансијски је налогодавац за коришћење средстава из скупштинског буџета и врши
друге послове уређене законом и
Пословником.

Прва седница Скупштине у новој
згради
Народна скупштина је одржала јуче пре подне своју прву седницу у новој згради на Батал џамији.
Скупштинско звоно одјекнуло је први пут кроз кулоаре новог парламента, позивајући посланике на седницу. Народни посланици, ведри и расположени журили су да заузму своја
места.

– У овако раскошној сали неће ваљда бити опозиције, добацују посланици са деснице.

Десницу и центрум амфитеатралне
сале брзо су испунили посланици клуба Југословенске радикалне заједнице и скупштинске већине. Међу првим посланицима у дворану су дошли
г.г. Стева Јанковић, најстарији народни посланик, г. Угрин Јоксимовић, др.
Драгутин Јанковић, Ставра Трпковић
и Воја Лазић. Остала места на крајној левици и према центруму заузели су посланици Југословенске националне странке и других опозиционих клубова. Посланици Радног клуба и Независног клуба дошли су у
центрум до посланика Југословенске
радикалне заједнице. Последњи су
у дворану заједнички ушли посланици Југословенског клуба, г. др.
Баричевића и сели у дну центрума
према левици.

Најзад, нешто после 11 часова
претседничко место заузима досадашњи претседник г. Стеван Ћирић.
Поред њега су потпретседници г.г.
Фрањо Маркић, др. Јосип Режак,
Радислав Вучетић и секретар г.
Војислав Ненадић

У живом разговору посланици су остали све до почетка седнице разгледајући дворану и распоред седишта.

На галерији, где има укупно 182 места, први су били парламентарни извештаћи и страни новинари, који
су правили прогнозе за данашње
гласање.

Долазак г. Ћирића посланици
скупштинске већине поздрављају
живим аплаузом. Неколико минута касније у скупштинску салу улази претседник владе г. др. Милан
Стојадиновић и министри г.г. др.
Корошец,
Светозар
Станковић,
Драгиша Цветковић, др. Врбанић,
др. Кожул, Ђура Јанковић, Летица
Стошовић, др. Рогић, и Воја Ђорђевић.
Посланици Југословенске радикалне заједнице и скупштинске већине
поздрављају г. др. Стојадиновића узвицима : „Живео”.

Д

Дан за гласање
Посебно утврђени датум и време када Народна скупштина одлучује (гласа) о предлозима аката који су разматрани на текућој седници. Дан за гласање утврђује председник Народне
скупштине, након обављеног претреса у начелу и у појединостима о свим
тaчкама дневног реда, тако да буде
одмах по завршетку претреса предлога закона у појединостима, касније истог дана кад и седница, наредног дана
или накнадно. У Дану за гласање народни посланици се путем електронског система за гласање изјашњавају о сваком предлогу акта у начелу, о амандманима (о сваком амандману посебно) и о предлогу закона у
целини.

Е

е-Парламент
Електронско управљање документима у информационом систему
Народне скупштине, њихово креирање, прегледање, мењање, као и завођење у електронској писарници
Народне скупштине.
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Стефана Миладиновић
Датум рођења: 28.09.1981
Занимање: политиколог за
дипломатију и безбедност
Датум потврђивања мандата:
31.05.2012
Политичка странка: Социјалистичка
партија Србије
Чланство у одборима: Одбор за
просторно планирање, саобраћај,
инфраструктуру и телекомуникације,
Одбор за одбрану и унутрашње
послове (заменик члана), Одбор за
културу и информисање (заменик
члана)

К: Који су Вам омиљени писци, да ли
их имате?
СМ:Tешко je определити се за оне
које најрадије читам, јер избор књиге у мом случају зависи од расположења. Уколико морам да се одлучим
онда би то био Ернест Хемингвеј,
чија дела сваки пут доживим на другачији начин и радо их изнова читам.
За Јована Дучића сам увек расположена, било да је реч о његовој поезију
или прозу.
С времена на време волим да отворим
Нушићевог „Народног посланика” јер
ме сваки пут изнова насмеје али и помало растужи помисао да је, и након
више од једног века, поимање политике у Србији остало скоро непромењено. Да је неки наш савременик
написао ову комедију верујем да би
Народно позориште било распродато
годинама унапред. Препоручујем колегама из клупа да ову обавезну лектиру прочитају још који пут, посебно
током предизборне кампање.
К: Налазите ли времена да цитате?
СМ: Једном је филозоф Конфучије
рекао „да је боље читати десет минута, а три сата размишљати о прочитаном, него ли читати три сата, а десет минута размишљати о томе”. Ја се
данас дословце држим те идеје јер је
времена за читање литературе која
није стручна све мање. Књиге углавном читам у слободно време, али будући да га у последњем периоду имам
јако мало, читању озбиљније могу да
се посветим једино током одмора што
ми представља најдражу релаксацију.
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К: Да ли сте имали хероје/узоре у детињству, имате ли их сада и које?
СМ: Наравно да јесам, различите као
и свако дете , па је једно време мој херој чак била и једна комшиница, само зато што је била војник у униформи. За мене је она била оличење храбрости. Сигурно је да се одрастањем
и сазревањем особине и дела која некога чине херојем мењају. Ипак, када се прича о херојима, ја се прво сетим дечака Драгана Миоковића, који
је бежећи од „Олује” у колони избеглица са само 12 година возио трактор спасавајући своју породицу.
К: Ста некога цини херојем?
СМ: Мислим да се већина „херојских”
вредности данас изменила. Херојима
данас, пре свега, сматрам људе који
су у стању да својим делима, речима и
мислима изазову срећу и радост код
других. Сваки човек може бити херој уколико има особине којима може да заштити себе, друге али и друге од себе.
К: Како изгледа један Вас дан, ван
НСРС?
СМ: Посао народног посланика је
много више од учешћа у расправи
на седницама НСРС, а то је често једино што грађани виде. Овај посао
подразумева свакодневну припрему, рад у одборима и другим телима
НСРС, комуникацију са грађанима,
учешће у стручним расправама али
и непрестано усавршавање на семинарима и конференцијама. Када нисам у НСРС углавном сам ангажована на раду у својој партији. Поред тога покушавам да нађем времена за

постдипломске студије, а трудим се
да сваки слободан тренутак користим
за породицу и пријатеље.
К: Ста се мења кад неко постане народни посланик?
СМ: Када обављате јавну функцију
морате много више водити рачуна о
својим речима јер оне имају већу тежину, како због грађана које представљате, тако и због партије чије
ставове заступате. У случају народних посланика стално морате имати на уму пословицу „испеци па реци”. Поред веће одговорности према
својим речима морате имати и већу
одговорност према својим делима.
Очекивања од вас су већа у сваком
погледу и немате право на предах јер
су обавезе сваким даном све веће, захтеви на које држава и друштво морају наћи одговоре све сложенији, а
управо су народни посланици та спона између државе и друштва будући
да су они изабрани представници
народа.
К: Имате ли неки мото/девизу које се
дрзите?
СМ: Гордост и предрасуде могу само
да замуте свест. У људима је најлакше
препознати недостатке и утврдити
мане, критиковати оне особине којима често не можемо сами да се похвалимо. Ја у људима увек тражим позитивне особине и трудим се да на њима изградимо однос.
Када пролазим кроз тежак период
понављам себи „све ово данас сутра
ће бити јуче”.

