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Разговор са др Фицилисом
Представљамо: Дејан Николић

Поштовани читаоци,
Народна скупштина, у складу са временом и развојем технологија, настоји да свој рад учини транспарентнијим и доступнијим
за грађане, али и да утиче на смањење трошкова.
То су неки од разлога зашто смо отпочели пројекат успостављања
електронског управљања документима (e-парламент), унапредили нашу интенет презентацију, и однедавно активирали сервис
„live streaming”.
Уједно, пренос активности Народне скупштине уживо, путем интернета, биће тема мајског броја „Кворума” који је пред вама.
У овом броју, у складу са досадашњом праксом, сазнаћете и све о
законодавној, контролној и међународној активности парламента у месецу за нама.
Посебно нас радује што ћемо вас известити о напретку „твининг
пројекта” са Парламентом Грчке.
Искрено се надамо да ће вам читање бити занимљиво.
Срдачан поздрав,

Генерални секретар
Јана Љубичић

Израду овог билтена подржали су Мисија ОЕБС у Србији и УНДП/СДЦ.

Трг Николе Пашића 13
www.parlament.rs

Ставови изречени у овој публикацији припадају искључиво аутору и његовим сарадницима и не представљају нужно званичне
ставове Мисије ОЕБС у Србији и Програма Уједињених нација за развој (УНДП)/ Швајцарске агенције са развој и сарадњу (СДЦ).
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Народна скупштина у корак са
новим технологијама

copyright ©UNDP Serbia | photo by Rea Mucović

Интегрисана
комуникација и
преноси уживо

Народна скупштина је стратешки оријентисана ка максималном коришћењу нових комуникационих технологија у свакодневном раду. Овај приступ омогућава још
ефикаснији и транспарентнији рад. Овај приступ, такође, значајно смањује трошкове, о чему сведоче бројни примери. Кроз електронско управљање документима
аустријски парламент, на пример, уштеди читавих милион евра годишње.

Број заинтересованих корисника који могу истовремено да прате активности Народне скупштине или претражују архиву је неограничен, и не оптерећује остале делове интернет странице. Сви преноси су, као и архива,
у тв квалитету. Интегрисана комуникација и преноси
уживо омогућавају:

 Интернет преносе уживо свих седница скупштинских одбора на сајту Народне скупштине, кроз web,
Ближе податке о овоме читаоци могу добити на сај
мобилне и таблет уређаје;
ту Уједињених нација посвећеном овој теми (www.
 Интернет преносе уживо свих скупштинских засеictparliament.org). Поред директних користи, важно је
дања на сајту Народне скупштине, кроз web, мобилнапоменути да овај приступ доприноси и јачању свести
не и таблет уређаје;
о заштити животне средине кроз значајно смањење ко Интернет преносе уживо прес-конференција из
ришћења папира и штампача.
централног хола Народне скупштине, уз могућност
видео укључења акредитованих новиНародна скупштина, поред електронс
нара на даљину кроз web, мобилне и
ког управљања документима (е-Партаблет уређаје;
Кориснику су
ламент), оперативног и функционал
Интернет преносе уживо задоступне све
ног веб-сајта, сада омогућава и претвореног типа, за одређену групу коинформације
нос уживо (live streaming) на интернет
рисника, за комуникацију на даљину
страници.
путем видеоукључења;
уживо или у

Архивирање свих обављених
архиви, кад
Пренос уживо седница Народне скуп
преноса на сајту Народне скупштине,
год успостави
штине и седница одбора интернетом
уз могућност лаке и брзе претраге кроз
интернет везу
омогућава корисницима савремених
web, мобилне и таблет уређаје;
технологија праћење на лаптоп и деск
Израду ТВ извештаја са седнитоп рачунарима, мобилним телефоница скупштинских одбора и дистрибума и таблет уређајима.
цију медијима;
 Архивирање постојећег видео-материјала о активНа овај начин Народна скупштина обезбеђује доступностима председника Народне скупштине и о раност која је у складу са захтевима времена. Све активду Народне скупштине, уз могућност лаке и брзе
ности се прате у реалном времену и на једном месту.
претраге кроз web, мобилне и таблет уређаје;
Употребом савремених технологија омогућен је још је Производњу периодичних ТВ емисија о раду
дан, посебно важан, канал комуникације и размене
Народне скупштине и бесплатну дистрибуцију ТВ
информација.
станицама у целој земљи и окружењу;
 Преузимање сигнала са заседања Народне скупштиНајшира јавност на овај начин има увид у целокупан рад
не и скупштинских одбора ТВ станицама и
Народне скупштине у реалном времену, што представља
 Архивирање свих заседања Народне скупштине и
потпуну отвореност и доступност. Интегрисана комунискупштинских одбора у аудиоформату за кориснике
кација додатно омогућава свим заинтересованим који
са споријим протоком интернета.
не прате рад у реалном времену да кроз архиву (видео и
аудио) на једноставан начин, у сваком тренутку, пронађу
Уживо ће бити емитоване активности које су најављене
жељену информацију.
најмање 24 часа унапред.

3

с к у п шти н а у м ају

Закони које је Народна
скупштина донела у мају
Народна скупштина је у мају донела
18 закона.
На Трећој седници Првог редовног за
седања Народне скупштине у 2013. го
дини, донети су: Закон о железници;
Закон о правима пацијената; Закон о
заштити лица са менталним сметња
ма; Закон о објављивању закона и
других прописа и аката и Закон о из
мени и допуни Законика о кривичном
поступку.
Поред наведених закона, донети су
и: Закон о потврђивању Стразбуршке
конвенције о ограничењу одговор
ности у унутрашњој пловидби
(CLNI 2012); Закон о потврђивању
Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Републике Кипар о са
радњи у области поморског транспор
та и Закон о потврђивању Споразума
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између Владе Републике Србије и
Владе Републике Турске о запошља
вању чланова породица особља ди
пломатско-конзуларних
представ
ништава
На Четвртој седници Првог редовног
заседања Народне скупштине у 2013.
години, донети су: Закон о измена
ма и допунама Закона о порезима на
имовину; Закон о изменама и допу
нама Закона о порезу на добит прав
них лица; Закон о изменама и допуна
ма Закона о пореском поступку и по
реској администрацији; Закон о изме
нама и допунама Закона о доприноси
ма за обавезно социјално осигурање;
Закон о изменама и допунама Закона
о порезу на доходак грађана и Закон
о изменама и допунама Закона о ак
цизама.

Поред наведених закона, донети су и:
Закон о потврђивању Споразума из
међу Владе Републике Србије и Владе
Руске Федерације о одобрењу др
жавног финансијског кредита Влади
Републике Србије; Закон о потврђи
вању Уговора о зајму за Програм во
доснабдевања и прочишћавања от
падних вода у општинама средње ве
личине у Србији у износу до 46.000.000
евра између KfW-а, Франкфурт на
Мајни и Републике Србије; Закон о
потврђивању Регионалне конвен
ције о пан-евро-медитеранским пре
ференцијалним правилима о порек
лу и Закон о потврђивању Уговора из
међу Владе Републике Србије и Владе
Социјалистичке Републике Вијетнам о
избегавању двоструког опорезивања
у односу на порезе на доходак.
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Одлуке које је Народна
скупштина донела у мају
Народна скупштина је у мају донела
четири одлуке.
На Трећој седници Првог редовног за
седања Народне скупштине у 2013. го
дини, донете су: Одлука о употреби и
учешћу припрадника Војске Србије у
Мисији Европске уније за обуку вој
них и безбедносних снага Малија
(EUTM Mali) у 2013. години; Одлука о
усвајању Извештаја Одбора за кон
тролу служби безбедности о изврше
ном надзору над радом служби без
бедности за 2012. годину; Одлука о
допунама Одлуке о разрешењу и име
новању чланова и заменика члано
ва Републичке изборне комисије и
Одлука о изменама Одлуке о избо
ру чланова и заменика чланова од
бора Народне скупштине Републике
Србије.
На Четвртој седници Првог редовног
заседања Народне скупштине у 2013.
години, донета је Одлука о изменама
Одлуке о избору чланова и заменика
чланова одбора Народне скупштине.

Дан за одговарање на посланичка
питања у вези са актуелном темом
Дана 30. маја 2013. године министри у
Влади Републике Србије су одговара
ли на посланичка питања у вези са ак
туелном темом – „Решавање пробле
ма тешке економске и социјалне ситу
ације у земљи”.

Именовања
На предлог Посланичке групе Либе
рално демократска партија, Народна
скупштина је на Трећој седници
Првог редовног заседања у 2013. го
дини, за члана и заменика члана
Републичке изборне комисије имено
вала Марка Паламаревића и Милоша
Јоксимовића, дипломиране правнике
из Београда.

Усвојен Извештај Одбора за
контролу служби безбедности
о извршеном надзору над
радом служби безбедности
за 2012. годину
На Трећој седници Првог редовног
заседања у 2013. години, Народна
скупштина је усвојила Извештај
Одбора за контролу служби безбед
ности о извршеном надзору над ра
дом служби безбедности за 2012. го
дину, који је Одбор утврдио на седни
ци одржаној 29. марта 2013. године.
У Извештају су представљене најваж
није активности које је Одбор спро
вео од свог конституисања 24. јула
2012. године до краја 2012. године.
На четвртој седници Одбора одржаној
26. октобра 2012. године, Одбор је до
нео Одлуку о начину одржавања сед
ница Одбора за контролу служби без
бедности на којој се разматрају тајни
подаци, којом је предвиђено да су се
днице Одбора на којима се разматрају
тајни подаци затворене за јавност, с
тим да Одбор изузетно, може да одлу
чи да ова седница може да буде отво
рена за јавност. Истом одлуком пред
виђене су и одговарајуће мере без
бедности и заштите током одржавања
седнице Одбора затворене за јавност.
У извештајном периоду, Одбор је, у
складу са чланом 230. Пословника
Народне скупштине (Поступак кон
троле над радом служби безбед
ности), на седницама размотрио и
прихватио више извештаја о раду
служби безбедности, који су оцење
ни као квалитетни и садржајни, док је
рад припадника служби безбедности
на реализацији тежишних задатака
позитивно оцењен. Ови извештаји су
по први пут разматрани на седницама
које су биле затворене за јавност, уз
примену одговарајућих мера заштите,
чиме је омогућен адекватан и функ
ционалан рад Одбора и истовремено
омогућено службама безбедности да
несметано износе податке о свом ра
ду.
У 2012. години, Одбор је одржао
и седницу којој су присуствовали
Заштитник грађана, Повереник за ин
формације од јавног значаја и зашти
ту података о личности и председник

Савета Државне ревизорске институ
ције. На овој седници успостављена је
и договорена будућа трајна сарадња
Одбора и независних државних орга
на у надзору и контроли служби без
бедности у 2013. години.
Недостатак нормативног оквира који
би омогућио Одбору да у потпуности
оствари непосредни надзор над ра
дом служби безбедности, превазиђен
је доношењем Одлуке којом се уређује
начин на који Одбор обавља непо
средни надзор над радом служби без
бедности у складу са законом којим се
уређују основе уређења служби без
бедности Републике Србије, закони
ма којима се уређује рад служби без
бедности и Пословником Народне
скупштине. Ову одлуку Одбор је до
нео на 11. седници одржаној 29. мар
та 2013. године.
На истој седници, Одбор је утврдио
План рада за 2013. годину којим је
предвиђено да ће Одбор спроводити
надзорне посете у седишту и ван се
дишта служби безбедности, односно
да ће вршити надзорне посете у под
ручним и регионалним центрима
служби безбедности, током којих ће
вршити увид у интерне прописе о њи
ховом раду и контролу законитости
примене посебних поступака и мера.
Комплетан Извештај је доступан на
интернет страници Народне скупшти
не www.parlament.gov.rs/11._sednica_
Odbora_za_kontrolu_slu%C5%BEbi_
bezbednosti.18139.941.html

Закључци одбора поводом
разматрања годишњих извештаја
независних државних органа
Одбор за правосуђе, државну упра
ву и локалну самоуправу, Одбор за
људска и мањинска права и равноп
равност полова, Одбор за рад, со
цијална питања, друштвену укључе
ност и смањење сиромаштва и Одбор
за права детета су на седницама одр
жаним током маја утврдили више
предлога закључака поводом разма
трања редовних годишњих извештаја
Повереника за заштиту равноправно
сти полова и Заштитника грађана за
2012. годину. У прилогу наводимо не
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ке од предлога закључака који су дос
тављени Народној скупштини на раз
матрање и усвајање:
 Народна скупштина ће, у вршењу
законодавне и контролне функ
ције, доприносити остваривању и
заштити равноправности и спре
чавању дискриминације. Народна
скупштина ће поштовати препору
ке Повереника и предузети мере
у циљу обезбеђивања равномер
не заступљености мање заступље
ног пола у саставу свих делегација
Народне скупштине у међунаро
дним парламентарним институ
цијама, као и у саставу свих одбо
ра Народне скупштине.
 У циљу унапређења положаја
Рома, неопходно је да Влада ус
воји акциони план за примену
Стратегије за унапређење поло
жаја Рома, као и да обезбеди све
услове потребне за спровођење
Стратегије.
 Народна скупштина позива Владу
да предузме мере у циљу ратифи
кације Конвенције Савета Европе
о спречавању и борби против на
сиља над женама и насиља у по
родици, како би се наставило са
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усклађивањем правног оквира за
заштиту жена од насиља.
 Народна скупштина позива Владу
да обезбеди механизме за при
мену постојећих закона и промо
цију толеранције према ЛГБТ по
пулацији од стране државних
институција.
 Народна скупштина указује Влади
да је неопходно обезбедити ефи
касно спровођење законских про
писа о образовању, запошљавању
и професионалној рехабилита
цији особа са инвалидитетом, као
и убрзати израду закона о упо
треби знаковног језика и уредити
право особа са инвалидитетом на
употребу факсимила у поступцима
пред органима управе и имаоци
ма јавних овлашћења.
 Народна скупштина задужује
Владу да предузме све потреб
не мере ради унапређења поло
жаја посебно рањивих група, а
нарочито грађана са инвалидите
том и Рома, у циљу њиховог потпу
ног укључивања у друштво кроз
системе социјалне и здравствене
заштите, образовања, запошља
вања и елиминисањем дискрими
нације и сузбијањем предрасуда.

Други закључци одбора
Одбор за спољне послове је на се
дници одржаној 23. маја 2013. го
дине разматрајући питање прио
ритета међународних активности
Народне скупштине у контексту пла
нирања финансијских средстава, ус
војио Закључак којим се препору
чује да се предлози за службена путо
вања ad hoc делегација максимално
редукују, као и да у условима ограни
чених финансијских средстава, при
оритет имају активности сталних де
легација Народне скупштине, а по
себно делегације у парламентарним
скупштинама ОЕБС-а, Савета Европе,
НАТО-а и Организације за колективну
безбедност и сарадњу. Такође, Одбор
је затражио од генералног секрета
ра Народне скупштине да достави из
вештај о утрошеним финансијским
средствима за путовања ad hoc и стал
них делегација у 2013. години као и
упоредну анализу трошкова у претхо
дне две године.
Одбор за здравље и породицу је на
седници одржаној 22. маја 2013. годи
не, поводом разматрања Иницијативе

ск упштин а у м ај у

за решавање проблема лечења деце у
иностранству, донео Закључак којим
се тражи од Министарства здравља
и Републичког фонда за здравстве
но осигурање да до 15. јула 2013. го
дине доставе информације о анализи
стања у области здравствене заштите
и здравственог осигурања која се од
носи на проблем лечења деце у ино
странству, са предлозима мера за ре
шавање тог проблема.

Разматран Извештај о раду
Војнобезбедносне агенције за
период 1. октобар 2012. године
– 1. април 2013. године
Одбор за контролу служби безбед
ности је на седници одржаној 21. маја
2013. године разматрао Извештај о ра
ду Војнобезбедносне агенције за пе
риод 1. октобар 2012. године – 1. ап
рил 2013. године. Извештај је оцењен
као детаљан и квалитетан, који пру
жа свеобухватан увид у рад и резулта
те које је ова агенција остварила у из
вештајном периоду. Чланови Одбора
су позитивно оценили рад припадни
ка Војнобезбедносне агенције и да

ли пуну подршку њиховом даљем ан
гажовању на реализацији тежишних
задатака безбедносне и контраоба
вештајне заштите Министарства од
бране и Војске Србије, као и супро
тстављању организованом кримина
лу и корупцији. Након расправе, из
вештај је прихваћен.

Јавна слушања у мају
У организацији Одбора за дијаспо
ру и Србе у региону, у Дому Народне
скупштине је 23. маја 2013. годи
не одржано јавно слушање на тему:
„Србија и дијаспора – како унапреди
ти сарадњу”. О учесницима и инфор
мацијама које су том приликом из
нете можете прочитати на интернет
страници Народне скупштине www.
parlament.gov.rs

разовању Анкетног одбора ради
утврђивања чињеница о начину тро
шења средстава буџета Републике
Србије на територији Аутономне
Покрајине Косово и Метохија у пери
оду од 2000. до 2012. године, у чијем
саставу су представници посланич
ких група у Народној скупштини које
су одредили председници тих по
сланичких група: Ласло Варга (СВМ),
Александар Чотрић (СПО-ДХСС),
Ђорђе Косанић (ЈС), Бранко Гогић
(СПС), Вера Пауновић (ПУПС), Дејан
Раденковић (СПС), Дејан Рајчић (НС),
Иван Јовановић (ДС), Марко Јакшић
(ДСС-Војислав Коштуница), Драган
Андрић (ЛСВ), Славица Савељић (УРС),
Момир Стојановић (СНС), Миодраг
Ђидић (Заједно за Србију) и Зоран
Остојић (ЛДП).
На првој седници одржаној 26. апри
ла, 20. и 21. маја 2013. године, за пред
седника Одбора изабран је Момир
Стојановић.

Образован анкетни одбор
Народна скупштина је на Другој се
дници Првог редовног заседања у
2013. години, донела Одлуку о об
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Учешће на пролећном
заседању ПС НАТО

Парламентарна НАТО делегација
упозната са нашим ставовима

Чланови сталне делегације НСРС при
Парламентарној скупштини НАТО-а
учествовали су на Пролећном засе
дању, које је одржано од 17. до 20.
маја 2013. године у Луксембургу. У
делегацији су учествовали мр Игор
Бечић, шеф делегације, и чланови
Драган Шормаз, Дејан Раденковић,
Константин Самофалов и Мирослав
Петковић.

Делегација Политичког одбора (Под
одбора за партнерства НАТО-а) Пар
ламентарне скупштине НАТО борави
ла је у посети Београду 27. маја 2013.
године. Том приликом парламента
рци из десет земаља чланица и при
дружених чланица НАТО-а састали су
се са потпредседницом НСРС Весном
Ковач, као и са члановима Одбора
за одбрану и унутрашње послове,
Одбора за спољне послове, Одбора
за КиМ и Одбора за европске ин
теграције. Након тога одржани су са
станци и са председником Владе и ми
нистром унутрашњих послова, првим
потпредседником Владе и министром
одбране, директором Канцеларије за
Косово и Метохију Владе РС, саветни
цима председника РС, као и са пред
ставницима амбасада, међународних
организација, академске заједнице и
цивилног друштва.

Током Пролећног заседања је, између
осталог, на Одбору за цивилну димен
зију безбедности разматран нацрт из
вештаја о Западном Балкану, где је
представљена тренутна ситуација у
Босни и Херцеговини, Македонији и
Косову. Поводом нацрта извештаја
наша делегација имала је састанак
са известиоцем Одбора Витолдом
Вашчуковиским и директором Одбора
Андриусом Авизиусовм, где су изнете
наше сугестије и конструктивни пред
лози за корекцију извештаја који би
требало да буде усвојен на наредном
заседању ПС НАТО-а у Дубровнику у
октобру ове године.
Делегација Народне скупштине је
имала и низ билатералних сусре
та на маргинама заседања, и то са
председником и генералним секре
таром ПС НАТО, Хјуом Бејлијем и
Дејвидом Хобсом, као и са делега
цијама Румуније, Луксембурга, Грчке,
Словачке, Хрватске и Шпаније.
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Парламентарци из Белгије, Бос
не и Херцеговине, Летоније, Не
мачке, Норвешке, Португала, Сло
веније, Турске, Уједињеног Кра
љевства, Шпаније, као и представ
ници Међународног секретарија
та Парламентарне скупштине НАТО,
односно представници Канцеларије
НАТО у Београду имали су прилику да
се упознају са приоритетима унутра
шње и спољне политике РС, актуел
ном политичком и безбедносном си
туацијом у Републици Србији, актуел
ном ситуацијом у процесу европских
интеграција РС и односима са НАТОом, као и развојем ситуације у регио
ну.

Десета конференција
председника парламената
земаља учесница ПСЈИЕ Охриду
Председник НСРС мр Небојша
Стефановић и потпредседница НСРС
Гордана Чомић учествовали су на 10.
Конференцији председника парламе
ната земаља учесница ПСЈИЕ и састан
ку Радне групе парламентарне димен
зије ПСЈИЕ, који су одржани у Охриду
од 26. до 28. маја, а у оквиру македон
ског председавања Парламентарном
димензијом ПСЈИЕ.
Охридска
конференција
окупи
ла је председнике и потпредседни
ке парламената из скоро свих два
наест чланица ПСЈИЕ, осим из Грчке,
Молдавије и Албаније. Председник
Народне скупштине је излагао на те
му „Економска криза и нови изазо
ви – улога националних парламена
та и међупарламентарне сарадње”, а
потпредседница Чомић је говорила у
делу који се односи на рад Радне гру
пе и успостављање Парламентарне
скупштине ПСЈИЕ. Ова Конференција
је одлична прилика, истакао је пред
седник Стефановић, да сагледамо
достигнућа претходног периода, као
и све аспекте, перспективу и могућ
ности даљег унапређења сарадње.
Земље региона ЈИЕ могу и треба да
одиграју кључну улогу када се ради о
унапређењу и даљем развоју регио
налне сарадње, што би олакшало про
цес интеграције у ЕУ и смањило еко
номске и социјалне потешкоће у ре
гиону. Зато је пред земљама ЈИЕ за
датак да донесу нову оцену резулта
та сарадње и покушају да дефинишу
заједничку визију региона и улогу ове
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регионалне иницијативе, закључио
је председник Н. Стефановић. Други
председници парламената су се зах
валили делегацији Народне скупшти
не, председнику Стефановићу и
потпредседници Чомић, на напори
ма које су уложили у циљу постизања
консензуса и залагање за успоста
вљање Парламентарне скупштине.
На крају Конференције усвојена је
Финална декларација и Заједничка
изјава, којима се званично заврши
ло македонско председавање и којим
се позива Парламент Румуније да, као
наредни председавајући, одржи пр
ву седницу Парламентарне скупшти
не ПСЈИЕ.

Делегација парламента Естоније
у посети Народној скупштини
Делегација Одбора за европске по
слове Парламента Републике Естоније
разговарала са члановима Одбора
за европске интеграције и Одбора за
спољне послове 28. маја 2013. године.
Заменик председника Одбора за ев
ропске интеграције Ласло Варга
упознао је делегацију естонског
Парламента са оствареним напре
тком у процесу европских интегра
ција у светлу добијања датума за по
четак преговора о чланству, који оче
кујемо у јуну. Варга је указао на зна
чај посете естонске парламентар
не делегације, као и подршке коју
Естонија пружа Србији на путу ка
Европској унији. Европска перспек
тива наше земље би отварањем пре
говора постала видљива и реална, и
била истовремено покретач за све
друге земље у региону. Шеф делега
ције естонског Парламента Арто Аас
напоменуо је да је ово прва посета
парламентарне делегације Естоније
Народној скупштини и пренео пози
тиван став своје земље о процесу при
друживања земаља западног Балкана
Европској унији. Поздрављен је поли
тички и технички дијалога Београда и
Приштине, као и залагање Србије за
успешну примену Бриселског спора
зума.
Учествујући у разговору, чланица
Одбора Јадранка Јоксимовић указа

ла је на значај размене посета парла
ментарних делегација две земље и
навела пример добре праксе који је
остварен у оквиру балтичког моде
ла сарадње, који би могао да се при
мени и у Србији. Народни посланици
Дијана Вукомановић, Владимир Илић
и Драгомир Карић упознали су саго
ворнике са државном политиком по
питању Косова и Метохије, економ
ском ситуацијом у земљи, резултати
ма реформе јавног сектора, пензио
ног система и реиндустријализације,
као и стањем у области страних ин
вестиција.

Делегација НСРС на
форуму ЕУ—Украјина
У организацији Института за источне
студије из Варшаве и Министарства
спољних послова Мађарске, у
Будимпешти је од 12. до 14. маја 2013.
године oдржан VI Форум ЕУ-Украјина
„Приоритети сарадње: Нови импулси,
стари изазови”. У раду Форума учест
вовала је потпредседница НСРС и чла
ница Одбора за европске интеграције
Гордана Чомић, која је била један од
говорника на панелу „Европски со
цијални стандарди у Украјини – из
међу реалности и жеља”.
На овом скупу било је преко 100 учес
ника из 20 земаља, и то представни
ци влада, парламената, привредних
комора и асоцијација, универзите
та и научних института. На 20 панела
током трајања Форума говорило се о
економским, културним, политичким
и социјалним аспектима односа ЕУ и
Украјине.
Г. Чомић је истакла да социјална по
литика земаља бившег источног бло
ка, коме је припадала и Украјина, ос
таје део колективног сећања у сми
слу да становништво очекује од држа
ве сваку врсту помоћи. У тим земља
ма се успоставља тржишни систем и
владавина права, на социјални систем
се углавном гледа као на трошак, а не
посматра се као оно што он у ствари
јесте и што треба да буде, а то је брига
за људе. Идеја за решење би била да
се направи друштвени договор о то
ме како би се трошио новац за потре
бе социјалне политике, и у том смислу

посебно је важна улога националних
парламената.

Наставак активности у
оквиру Тwinning пројекта и
обуке службе НСРС у области
европских интеграција
У току прва четири месеца реализа
ције Twinning пројекта (јануар—ап
рил 2013. године) у оквиру свих пет
компоненти реализовано је укупно
11 посета тимова грчких експерата,
чији је главни циљ био упознавање са
свим релевантним аспектима функци
онисања Народне скупштине, укљу
чујући и функционисање других др
жавних органа од значаја за успеш
ност пројекта.
У другој фази Пројекта предвиђено
је одржавање семинара и радиони
ца, који ће омогућити преношење нај
бољих европских пракси, као и раз
мену стручног знања у домену евро
интеграција. У оквиру Компоненте
1 одржана је радионица на тему
„Проширење разумевања садржаја и
импликација устваног начела поде
ле власти”, у којој су учествовали за
послени у НСРС и Влади РС. У оквиру
Компоненте 5 организован је семи
нар на тему „Припрема и одржавање
јавних слушања”, који је био намењен
народним посланицима и Служби
НСРС. У мају је такође одржана и ра
дионица на тему „Презентација глав
них закључака административне про
цене НС и најбољих пракси ЕУ” у окви
ру Компоненте 3, која је била намење
на запосленима у НСРС.
У сарадњи са Националним демо
кратским институтом, запослени у
Одељењу за европске интеграције и
Библиотеци НСРС ће бити предавачи
на дводневним семинарима који се
30. и 31. маја и 6. и 7. јуна организују
за Службу НСРС, а на теме из области
европских интеграција: институцио
нална структура ЕУ и процедуре ус
вајања одлука, хармонизација нацио
налног законодавства са правним те
ковинама ЕУ, заједничке политике ЕУ
и политика проширења ЕУ и искуство
Хрватске у том процесу.
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с к у п шти н а и гр ађани

др Фицилис у
Народној скупштини
Разговор са
др Фотисом Фицилисом

Твининг пројекат „Јачање капаците
та Народне скупштине у процесу ев
ропских интеграција”, који финан
сира Европска унија а спроводе га
Народна скупштина и Парламент
Грчке, спроводи се од фебруара. Др
Фотис Фицилис предводи овај проје
кат у нашој скупштини, као стални са
ветник за Твининг.
Др Фицилис објашњава да ће се до
почетка маја организовати заједнич
ки састанци експерата двеју скупшти
на и да је жеља грчких партнера да на
тим састанцима помогну колегама из
Србије и понуде им смернице.
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Следи друга фаза спровођења проје
кта: „Биће организовано осам ра
дионица на којима ће искуства из
нети експерти из четири земље:
Грчке, Белгије, Словачке и, могуће,
Француске. Сврха је да се ојачају и
унапреде капацитети српског парла
мента”.
На питање о томе какве практичне ко
ристи ће запослени у Народној скупш
тини имати од реализације Твининг
програма, др Фицилис каже: „У нашем
пројекту биће много ствари које могу
научити и које ће им бити од велике
важности за професионални развој,

пој мо в н и к

како за рад у Народној скупштини, та
ко и за будући рад у европским инсти
туцијама, када Србија буде примље
на у пуноправно чланство Европске
уније”. Запослени који буду похађали
радионице добиће сертификате.
Др Фицилис такође каже да ће током
пројекта, ради размене специјализо
ваног знања, бити и студијских посета.
„Запосленима који раде у Скупштини
биће понуђено пет таквих посета, из
међу осталог, Грчкој, Словачкој и
Шведској”, истиче др Фицилис.
Он указује на неопходност свог стал
ног међусобног дијалога са Народном
скупштином за успех пројекта –
унапређење положаја и рада Народне
скупштине и посебно наглашава важ
ност учешћа запослених у Народној
скупштини у пројекту: „После органи
зације радионица и семинара, кључна
ствар је да се састанемо и да заједнич
ки израдимо нацрт конкретних препо
рука о томе шта је потребно измени
ти у погледу парламентарних проце
дура, Пословника, Закона о Народној
скупштини и на плану унутрашње ор
ганизације Скупштине”. Потом тре
ба припремити такозвану мапу пута –
план спровођења тих мера.
На наше питање да издвоји најбитнију
ствар или димензију Твининг пројекта
др Фицилис каже: „Ми нисмо овде да
бисмо уништили било шта. Народна
скупштина је организација заснова
на на традицији и ми смо овде да бис
мо покушали да утврдимо неколи
ко кључних ствари где интервенције
могу бити корисне. Желимо да пону
димо само неколико циљаних интер
венција, а наше препоруке морају би
ти заједничке, обострано утврђене и с
јасним роковима реализације”.
„Све што радимо треба да буде посма
трано са становишта придруживања
Србије Европској унији. Парламент
треба да подржи процес европских
интеграција и ми хоћемо нешто да
променимо у циљу обезбеђивања ус
лова за реализацију европских ин
теграција”, каже стручњак из Грчке. Др
Фицилис наглашава неопходност раз
мене искуства: „Трансфер искустава
и знања не сме да иде само у једном
правцу: од Европске уније ка Србији.
Размена искуства и практичних знања

треба да иде у оба правца. Ми смо ов
де већ утврдили да су многе процеду
ре боље него што смо очекивали и да
су врло ефикасне”.
Др Фицилис је уверен да ће искуства,
закључци и препоруке пројекта који
води у нашој скупштини бити корисне
и за саму Европску унију и за парла
менте других земаља: на крају проје
кта биће израђен извештај који ће би
ти јавно доступан, те ће представља
ти „драгоценост која свима може бити
корисна”.

К
Конституисање
Народне скупштине
Скуп правних радњи које треба пре
дузети да би Народна скупштина мо
гла да врши своје функције. На првој
седници Народне скупштине врши се
потврђивање мандата народних по
сланика, избор председника, избор
потпредседника Народне скупштине,
именовање генералног секретара, и
по правилу избор чланова радних те
ла Народне скупштине и избор члано
ва сталних парламентарних делега
ција у међународним институцијама.

Ко је др Фотис Фицилис
Рођен у Грчкој, др Фицилис (37)
је одрастао у Немачкој, где је
живео 13 година. Дипломирао
је, магистрирао и докторирао
на Електротехничком факултету у Ахену, док је магистарску
диплому из финансијског инжењеринга стекао у Хагену. У
Београд долази из Скупштине
Грчке, где се запослио 2007.
као саветник председника Пар
ламента. Био је задужен за израду новог пословника за питања технологије и заштите
животне средине. Од 2009. године био je шеф Научне службе
Парламента.

Л

Каже да је много Срба упознао
док је живео у Немачкој и
Грчкој и да је од њих сазнао
и о Београду, и да је живот у
Србији сличан животу у Грчкој,
да нема о чему да брине, и да су
Срби и Грци „на истој таласној
дужини”.

Мандат народног
посланика

Ожењен је, а он и супруга у јуну
очекују рођење близанаца.
Др Фицилис каже да „није очекивао да ће у Београду упознати толико добрих људи који су
отворени и спремни да помогну”, као и да је храна изврсног
квалитета. Видео је свет и зна
шта говори када каже да га у
Београду „фасцинира поглед са
Калемегдана на Саву и Дунав”.

Легитимитет

Оправданост, уверење у ваљаност ин
ституција власти, ауторитет власти.
Пристанак припадника политичке
заједнице на постојеће институције
власти и њихове вршиоце јер су у са
гласности са вољом народа и вишим
начелима (једнакост, слобода) или су
образовани по одређеним правилима
поступка (на слободним, непосред
ним изборима, тајним гласањем).

М
Однос између бирача и народног по
сланика. Модерни устави предвиђају
слободни мандат. Слободни ман
дат је фактички (неправни) однос из
међу бирача и народног посланика.
Народни посланик иступа и гласа по
сопственом опредељењу. Мандат на
родног посланика почиње да тече да
ном потврђивања мандата у Народној
скупштини и траје четири године, од
носно до престанка мандата народног
посланика у складу са законом.
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п р е дс та в љ а мо

Дејан Николић
Датум рођења: 01.07.1979.
Занимање: професор физичке кул
туре
Датум потврђивања посланичког
мандата: 31.05.2012.
Чланство у одборима: Одбор за
заштиту животне средине, Одбор
за привреду, регионални развој, тр
говину, туризам и енергију

К: Који су Вам омиљени писци, да ли
их имате?
ДН: На једном предавању Урош
Петровић, писац, оснивач Менсе,
Србија и врло инспиративан човек
је покушао деци да објасни да све
оне авантуре/пустоловине са филмова је заправо могуће и доживети. Потребно је само отићи у библиотеку. И ја сам одлазио, али поред
авантура и пустоловина, као клинац
имао сам неку чудну потребу да читам писце који су некада били чести
гости Сокобање, Андрића, Нушића,
Исидору Секулић, Сремца, који су тамо почели да пишу неке од класика
српске књижевности. Касније, било
је јако интересантно слушати Дулета
Ковачевића (иначе, такође честог
госта Сокобање ), како су настала његова дела која су ме засмејавала до
суза, а са друге стране, јако озбиљна критика друштва. Данас се, због
природе посла, чешће хватам за литературу из области комуникација и
других вештина савремене политике.
Вебера сам читао на време.
К: Налазите ли времена да читате?
ДН: Тренутно читам Пекића „Поли
тичке и филозофске свеске”.
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К: Да ли сте имали хероје/узоре у
детињству, имате ли их сада и које?
ДН: Као дете нисам имао хероје, идоле, узоре са именом и презименом.
Одрастао сам у време највеће девастације нашег друштва, идеолошке и економске кризе, медијског терора и полицијске репресије, било је
херојство живети достојанствено и
нормално. Хероја је било свуда унаоколо. И данас су ту, свуда око нас.
К: Како изгледа један Ваш дан, ван
НСРС?
ДН: Често у шали кажем да живим у колима. Поред Сокобање, одакле сам, Београда где радим, и многих других општина где треба стићи
због страначких обавеза, мало је приватног живота и слободног времена.
Штавише, као што је тешко одвојити
приватни живот и посао, тако је тешко одвојити слободно и радно време,
па је потребна мало другачија организација, која је кључ. Тако да онај ко
каже да нема нимало слободног времена, тај мора да научи да боље организује време. Вереница, пријатељи

и спорт имају приоритет у времену
које није радно.
К: Шта се мења кад неко постане
народни посланик?
ДН: Одговорност кojу преузимате
овим послом заправо је узрок промена. Радећи овај посао развио сам јаку емпатију према људима којима је
потребна помоћ, али и јачи осећај радости и задовољства након решених
проблема. Одговорност према грађанима које заступате је и унутрашњи
покретач који вам не да да седите, али
и кочница на којој пише: „Упозорење”.
То многи нису схватили, па историја
скупштинске дебате познаје и ципеле које лете, почупане микрофоне,
проливену воду, изречене клетве, увреде и нарицања. Верујем да ће остати историја.
К: Имате ли неки мото/девизу које се
држите?
ДН: Не постоји небитан дан!

