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Посланици у борби против корупције
Представљамо: Олгица Батић

Поштовани читаоци „Кворума”,
Пред вама се налази јунско издање. Летње врућине и годишњи
одмори нису битно утицали на динамику и интензитет рада
Народне скупштине. Настављене су уобичајене активности у области законодавног рада и контролне функције, а организован је
и седми по реду „Мобилни парламент”. Делегација народних посланика посетила је 17. јуна 2013. Крушевац , где је одржана отворена трибина на којој су грађани разговарали с народним посланицима из овог града. Више о овоме можете сазнати на сајту
Народне скупштине (http://www.parlament.rs/народна-скупштина.115.htm
l?SearchText=mobilni+parlament). „Мобилни парламент” је подржан од
стране УНДП. У оквиру овог програма до сада је посећено 19 градова широм Србије.
Јунски број „Кворума” доноси и информације о свим другим
активностима, оним најважнијим, које су реализоване током
месеца.
Искрено се надам да ће вам читање бити од користи и да овај број
даље доприноси транспарентности Народне скупштине и њеној
доступности грађанима.
Срдачно и до читања,

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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Преговори о приступању Србије ЕУ

На састанку Европског савета 28. јуна 2013. године у
Бриселу шефови држава и влада земаља чланица ЕУ
су одлучили да преговори са Србијом о приступању
Европској унији почну најкасније у јануару 2014. године. Пре састанка и одлуке Европског савета, Савет министара иностраних послова ЕУ је 27. јуна у Луксембругу
препоручио Европском савету да приступни преговори са Србијом почну „најкасније у јануару”, с тим што
је Немачка инсистирала да Савет ЕУ у децембру ове године још једном потврди ту одлуку након што се увери да је споразум о нормализацији односа Београда и
Приштине у потпуности спроведен. Савет министара
је позвао Европску комисију да без одлагања припреми
преговарачки оквир, укључујући нови приступ поглављима о правосуђу, основним правима, слободама и безбедности, као и следеће кораке ка даљој нормализацији
односа са Косовом.
У јануару ће бити одржана Међувладина конференција
ЕУ—Србија, чиме се формално отварају преговори о
чланству.

Како се воде преговори?

Аналитички преглед законодавства (screening)
Након политичке одлуке Европског савета о датуму почетка преговора они започињу одржавањем
Међувладине конференције којој присуствују представници влада држава чланица ЕУ, Европске комисије и државе кандидата. Преговори се воде у оквиру
Међувладине конференције у оквиру 35 преговарачких
поглавља. Преговарачке стране у преговорима о приступању чине, са једне стране институције ЕУ и државa
чланицa, а са друге државe кандидатa. Након формалног отварања преговора следи фаза аналитичког прегледа и оцене усклађености националнога законодавства државе кандидата с правном тековином ЕУ, познатија као screening (скрининг). Једна од основних сврха
скрининга јесте утврђивање разлике која постоји у сваком од преговарачких поглавља између законодавства
државе кандидата и правних тековина ЕУ. У овој фази
од државе кандидата се очекује да покаже хоће ли моћи
у целини да прихвати правну тековину ЕУ у одређеном
поглављу и усклади уочене разлике у законодавству или
има намеру да затражи одређене прелазне периоде како
би у потпуности ускладила и применила законодавство.
Преговори о приступању су, у ствари, у највећем обиму
преговори о роковима за примену (прелазни периоди).
Већ на самом почетку преговора, ЕУ по правилу истиче да прелазни периоди неће бити дозвољени у погледу времена неопходног за: усклађивање законодавства,
усвајање општих аката у некој од политика ЕУ и одредби које се односе на слободу тржишта и функционисање
тржишта ЕУ.
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Преговарачке позиције

Ступање у пуноправно чланство

Након завршетка аналитичког прегледа, одлуку о отварању преговора у поједином поглављу, зависно од
оцене спремности државе кандидата, доносе државе чланице у оквиру
Савета ЕУ. Отварањем преговора о
поједином поглављу започињу преговори о садржају, унутар којих се преговара о условима под којима ће држава кандидат прихватити, применити и спровести правну тековину ЕУ у
том поглављу, укључујући прелазне
периоде којe је евентуално затражила. Преговори о садржају унутар сваког од преговарачких поглавља воде
се на основу преговарачких позиција
Европске уније и државе кандидата,
а којe се израђују за свако поједино
преговарачко поглавље.

Када се преговори привремено затворе у свим поглављима, Европски
савет у својим закључцима обележава завршетак преговора с државом
кандидатом. Резултати преговора се
затим укључују у одредбе Нацрта уговора о приступању и он се упућује у
одговарајући поступак институцијама у државама чланицама Европске
уније и држави кандидату. На основу Нацрта уговора, а пре његовог
потписивања, Европска комисија мора донети коначно мишљење о захтеву за чланство државе кандидата,
Европски парламент треба да да сагласност, а Савет министара на крају
да донесе једногласну одлуку о прихватању нове државе чланице и њеног захтева за чланство.

Преговарачку позицију прво представља држава кандидат и она се усваја унутар уређене преговарачке структуре сваке од земља у процесу, док се заједничка преговарачка позиција Европске уније доноси
једногласно унутар Савета ЕУ на основу нацрта преговарачке позиције
коју припрема и предлаже Европска
комисија. Након постизања договора између ЕУ и државе кандидата о
поједином преговарачком поглављу,
уз испуњеност предуслова за његово затварање, оно се привремено затвара, а формалну одлуку о томе доноси Међувладина конференција на
министарском нивоу. Све до склапања Уговора о приступању, ако се у
том поглављу правне тековине донесу битно нови прописи или ако држава кандидат не испуни предуслове и
обавезе које је преузела за то преговарачко поглавље, постоји могућност
његовог поновног отварања.
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Улога парламента у
процесу преговора о
чланству са ЕУ
Добијањем датума за почетак преговора званично отпочиње последња
етапа процеса приступања државе
ЕУ. Дужина трајања преговора зависи од динамике спровођења реформи, тј. усклађивања унутрашњег законодавства са правним тековинама
ЕУ. С обзиром на то да неке од ових
реформи захтевају дубоке, а понекад
и веома компликоване промене у оквиру политичке и економске структуре земље, преговори могу да трају дуго, око пет до десет година.
Сваки парламент има различите политичке и правне моделе у оквиру
надлежности у процесу придруживања и приступања ЕУ. На основу искустава и најбољих пракси бивших
земаља кандидата, главне области

парламентарног деловања у процесу
приступања ЕУ су: усклађивање законодавства (преузимање EU acquis),
праћење и надзор над процесом евроинтеграција, међупарламентарна
сарадња и информативне активности.
Парламент има кључну улогу у целокупном процесу приступања, као законодавац који је одговоран за велики део активности у области усклађивања законодавства и као институција чији је задатак да осигура демократски легитимитет и политичку
контролу. Да би остварио ту улогу, парламент има две врсте задатака: мора да осигура делотворна правила и праксе за усклађивање законодавства и чврст политички надзор
над целокупним процесом усклађивања. Као институција чији се представници бирају директно, парламент
такође треба да има значајну улогу у
информисању шире јавности о утицају процеса интеграција. Кључни
елемент једне успешне структуре у
периоду усклађивања јесте успостављање и функционисање ефикасних
механизама сарадње између парламента и владе, с једне стране, и јасних механизама координације унутар
парламента, с друге стране.
Процес усклађивања националног законодавства не значи само јединствено преношење одредби правних прописа ЕУ у правни систем државе, већ
и њихову доследну примену. Имајући
у виду обим правних тековина, очигледно је да то не може бити само посао министарстава или других органа државне управе, већ и парламента,
који је надлежан да већину тих прописа усваја поштујући домаћи правни
поредак, интересе грађана и привреде
и преузете међународне обавезе.
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Координација унутар парламента у
највећој мери треба да се заснива на
јасно утврђеним одговорностима, уз
постојање једног парламенатрног тела генерално надлежног за послове
европских интеграција, које ће на тај
начин имати централну координациону и покретачку улогу, и пратити целокупан процес усклађивања законодавства, док ће други секторски одбори бити задужени за садржај законодавних аката са становишта усклађености. То значи да одбор надлежан за
европске интеграције треба да буде
контакт тачка за питања усклађивања
законодавства у парламенту, и то су
искуства највећег броја парламената
у процесу приступања.
Пракса других парламената у процесу преговора говори у прилог тези
да је потребно установити процедуру
којом се јасно утврђује одговорност
за проверу усклађености измена и допуна закона који се усвајају у парламенту. Будући да неусклађеност може настати као последица подношења амандмана на предлог закона, доследност усклађивања законодавства
може се осигурати једино провером
усклађености амандмана пре његовог
подношења на усвајање. Службеници
у одборима би требало да помогну посланицима како би се осигурало да сви амандмани које парламент
усваја буду у складу са acquis. Из тог
разлога, проверу усклађености амандмана треба вршити управо с овог аспекта, и њу треба да обављају заједнички парламент и влада. Како би
се остварила континуирана и одговарајућа сарадња између парламента и владе приликом усклађивања законодавства, представници ресорних министарстава, Канцеларије за
европске интеграције и Делегације
Европске уније треба да присуствују

састанцима секторских одбора приликом разматрања законодавних аката који се тичу усклађивања домаћег
законодавства са законодавством
Уније. Поред јасног механизма сарадње са владом и унутар парламента, препорука је да се током приступања користе и све традиционалне
методе парламентарног надзора, као
што су посланичка питања или политичке пленарне расправе посвећене питањима европских интеграција,
или расправе које организују одбори.
Свакако да преговори са Унијом спадају у надлежност владе, али платформа коју влада заступа треба да почива
на подршци парламента. Препорука
је да се пре и након сваке рунде
важних преговора консултује парламент и да се његов став уважи. Добро
информисан парламент ће моћи боље
да разуме законодавне иницијативе
владе усмерене на испуњавање задатака у вези с усклађивањем законодавства који произлазе из различитих
споразума са Европском унијом. Ово
може убрзати процес интеграција и
смањити ризик везан за његово неразумевање. Од посебне је важности
да парламент редовно прати спровођење Националног програма за усвајање правних тековина.
У оквиру парламентарне дипломатије постоје бројне могућности јачања и убрзавања процеса интеграција. Парламент игра важну улогу у
дистрибуирању информација у вези
с припремама земље за приступање
Европској унији и у позицији је да
осигура подршку на начин да партнере из ЕУ увери у остварене резултате. Дијалог са Европским парламентом треба да се одвија на основу
оквира утврђеног између Европског

парламента и парламента државе
приступнице.
Потписивањем Споразума о стабилизацији и придруживању 29. априла 2008. године Република Србија
је преузела обавезу (члан 72. ССП)
усклађивања законодавства, што подразумева већу улогу и значај Народне
скупштине као највишег законодавног органа, која истовремено врши
надзор над радом Владе у процесу
евроинтеграција.
Након ступања на снагу Споразума
о стабилизацији и придруживању (ратификовале све државе чланице ЕУ, остаје још Савет министара) биће формиран заједнички Парламентарни одбор за стабилизацију и придруживање, као форум у којем ће се чланови Народне
скупштине РС и Европског парламента састајати и размењивати ставове. Треба напоменути да је сарадња
између националних парламената држава чланица ЕУ и парламената држава кандидата успостављена на темељу мултилатералног оквира, у коме
национални парламенти земаља кандидата имају право учешћа у међупарламентарним састанцима држава чланица (Конференција председавајућих одбора за европске послове;
Конференција чланова одбора за европске послове парламената чланица
Европске уније; састанци специјалних одбора; заједнички парламентарни састанци и заједничке парламентарне конференције Европског парламента). Парламент такође треба да
буде активан у промовисању својих
активности у домену европских интеграција, и да о томе извештава и у
њих повремено укључује и Делегацију
Европске уније у датој земљи, као и
амбасаде држава чланица.
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Закони које је Народна
скупштина донела у јуну
Народна скупштина је у јуну донела 12
закона.
На седници Петог ванредног заседања Народне скупштине у 2013. години донети су: Закон о основном образовању и васпитању; Закон о средњем
образовању и васпитању; Закон о образовању одраслих; Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања; Закон
о изменама и допунама Закона о ученичком и студентском стандарду;
Закон о платама у државним органима и јавним службама; Закон о изменама и допунама Закона о иновационој делатности и Закон о заштити топографија полупроводничких производа.
Поред наведених закона, донети су и
Закон о потврђивању Меморандума о
разумевању између Владе Републике
Србије и Владе Републике Турске
о сарадњи у области пољопривре-
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де; Закон о потврђивању Споразума
између Владе Републике Србије и
Владе Црне Горе о сарадњи у области ветерине; Закон о потврђивању
Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Црне Горе о међусобном признавању и прихватању доказа о испуњености прописаних услова
о храни за животиње биљног, мешовитог/комбинованог порекла и Закон
о потврђивању Споразума између
Владе Републике Србије и Владе Црне
Горе о сарадњи у области здравствене заштите биља.

Разматран сет закона из
области образовања и науке
У протеклом периоду Народна
скупштина размотрила је и усвојила осам закона из области образовања и науке. Основни разлог за доношење нових закона из области образовања је пре свега усаглашавање
са Стратегијом развоја образовања у
Србији до 2020. године, Законом о основама система образовања и васпи-

тања, као и системом основношколског образовања и васпитања у ЕУ и
савременом свету. Законом о образовању одраслих по први пут се на
системски начин уређује ова област
и пружа могућност људима, који желе, да се додатно образују или да им
се призна претходно знање. Овим законом ствара се правни оквир за побољшање образовне и квалификационе структуре становништва, па самим тим и повећање запошљивости
становништва. Законом о заштити топографија полупроводничких производа Република Србија хармонизује
своје законодавство са међународним стандардима у овој области, прописаним од стране Европске уније и
Светске трговинске организације.

Донета Резолуција о
законодавној политици
На седници Петог ванредног заседања у 2013. години, Народна супштина је донела Резолуцију о законодавној политици. Резолуција указује на
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циљеве законодавне политике и основна начела у њиховом спровођењу,
као и на постојеће проблеме законодавне политике, истовремено дајући
смернице за њихово превазилажење.
Резолуцијом се дају и смернице за
унапређивање квалитета израде прописа, које треба да подрже процес започет доношењем Јединствених методолошких правила за израду прописа. Ова резолуција представља
иницијални корак који треба да води
ка унапређењу нормативног оквира
којим је утврђен законодавни поступак, на начин да се олакша и поступак
хармонизације законодавства са правом ЕУ.

Донета Декларација о осуди
аката против цивилног мађарског
становништва у Војводини
почињених 1944—1945. године
На седници Шестог ванредног заседања Народне скупштине у 2013. години, 21. јуна 2013. године, донета
је Декларација о осуди аката против
цивилног мађарског становништва
у Војводини почињених 1944 - 1945.
године. Циљ доношења ове декларације је рехабилитација оних који су
невино и без судских одлука осуђени, односно исправљање неправди.
Уједно Декларација представља и корак ка историјском помирењу два народа.

Донете две националне стратегије
На седници Седмог ванредног заседања у 2013. години, Народна супштина је донела Националну стратегију
реформе правосуђа за период 2013
- 2018. године и Националну стратегију за борбу против корупције у
Републици Србији за период од 2013.
до 2018. године.
Национална стратегија реформе правосуђа за период 2013 - 2018. године
представља почетак фазе унапређења
усвојеног правног оквира, институционалног и професионалног јачања капацитета новоформираних институција (Високи савет судства, Државно
веће тужилаца и Правосудна акаде-

мија), као и повезивање процеса реформе правосуђа са процесом европских интеграција. Циљ Стратегије је да
омогући припрему правосудног система за нове изазове у складу са европским стандардима и вредностима.
Уједно њоме се постављају темељи за
побољшање квалитета и ефикасности
правде, јачање независности и одговорности правосуђа, а све у циљу јачања владавине права, демократије,
правне сигурности, приближавања
правде грађанима и враћања поверења у правосудни систем.
Основни циљ доношења Националне
стратегије за борбу против корупције
у Републици Србији је да се корупција,
као препрека економском, социјалном и демократском развоју у Србији,
у највећој мери отклони, јер се као последица корупције не појављује само осиромашење друштва и државе,
већ се драстично смањује поверење
грађана у демократске институције.

Одлуке које је Народна
скупштина донела у јуну
Народна скупштина је у јуну донела
три одлуке.
На седници Петог ванредног заседања Народне скупштине у 2013. години донете су: Одлука о изменама
Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије, као и Одлука о
измени Одлуке о утврђивању састава
сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним
парламентарним институцијама.
На седници Седмог ванредног заседања Народне скупштине у 2013. години донета је Одлука о изменама
Одлуке о избору чланова и заменика
чланова одбора Народне скупштине.

Разматрани извештаји
независних државних органа
На седници Седмог ванредног заседања у 2013. години, Народна
скупштина је разматрала извештаје
о раду за 2012. годину Заштитника

грађана, Повереника за заштиту равноправности, Државне ревизорске институције и Агенције за борбу
против корупције. На истој седници,
Народна скупштина је разматрала и
Извештај о спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја и Закона о заштити података о личности за 2012. годину, које
је доставио Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. С тим у вези, Народна
скупштина је усвојила одређене
закључке које су предложили следећи одбори: Одбор за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу;
Одбор за људска и мањинска права и
равноправност полова; Одбор за рад,
социјална питања, друштвену укљученост и смањење сиромаштва; Одбор
за права детета; Одбор за културу и
информисање и Одбор за финансије,
републички буџет и контролу трошења јавних средстава.

Именовања и разрешења
На предлог Посланичке групе Српска
напредна странка, Народна скупштина је на седници Петог ванредног заседања у 2013. години, за заменика
члана Републичке изборне комисије именовала Снежану Ракочевић, дипломираног правника из Београда.
На истој седници, Народна скупштина је разрешила Сару Ресимовић дужности заменика члана Републичке изборне комисије, проф. др Небојшу
Јанићијевића
дужности
члана
Националног савета за високо образовање и проф. др Слободана Антића
дужности члана Националног просветног савета.
На
предлог
Посланичке
групе Демократска странка Србије Војислав Коштуница, на седници
Седмог ванредног заседања Народне
скупштине у 2013. години, за заменика
члана Републичке изборне комисије
именован је Немања Бојичић, дипломирани правник из Београда. На истој
седници Раде Булатовић разрешен је
дужности заменика члана Републичке
изборне комисије.
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Трећа посебна седница
Народне скупштине Републике
Србије у 2013. години
Дана 26. јуна 2013. године одржана
је Трећа посебна седница Народне
скупштине Републике Србије у овој
години, на којој се присутнима обратила његова екселенција Јанош Адер,
председник Мађарске.

Дан за одговарање на
посланичка питања последњег
четвртка у месецу
Дана 27. јуна 2013. године министри у
Влади Републике Србије су одговарали на питања која су постављали народни посланици у периоду од 16.00
до 19.00 часова.

нара, а све у циљу успостављања макроекономске стабилности, одрживог привредног раста и смањења дефицита.
Такође, на истој седници донета је
Одлука о разлозима и начину отказивања или промене трајања службеног
путовања у иностранство, којом се
утврђују разлози који се сматрају оправданим за отказивање или промену
трајања службеног путовања народних посланика и запослених у Служби
Народне скупштине у иностранству,
обавештавање о тим разлозима, као и
покриће трошкова који су у вези с тим
настали. Тако ће према овој одлуци
народни посланик односно запослени у Служби који откаже или промени трајање службеног пута из разлога који нису предвиђени Одлуком, односно нису оправдани у смислу ове
одлуке, бити у обавези да сами сносе настале трошкове за које се терети
Народна скупштина.

Утврђен скупштински буџет
Одбор за административно-буџетска
и мандатно-имунитетска питања на седници одржаној 21. јуна 2013. године,
размотрио је и утврдио Предлог измена (ребаланс) скупштинског буџета за
2013. годину, којим је износ средстава
неопходних за рад Народне скупштине умањен за износ од 126.000.000 ди-
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Разматран Годишњи извештај
о активностима у спровођењу
и контроли примене Закона о
тајности података за 2012. годину
Одбор за контролу служби безбедности је на седници одржаној 26. јуна
2013. године разматрао Годишњи из-

вештај о активностима у спровођењу
и контроли примене Закона о тајности података за 2012. годину. Ово
је било први пут да скупштински одбор разматра извештај који се односи на примену Закона о тајности података. На седници је закључено да је
потребно убрзати доношење подзаконских аката за спровођење Закона
о тајности података, као и усаглашавање осталих законских и подзаконских прописа са одредбама Закона о
тајности података.

Чланови Одбора за контролу
служби безбедности посетили
службе безбедности
У складу са Планом рада Одбора за
контролу служби безбедности, током
јуна и јула ове године, чланови овог
одбора посетили су Војнобезбедносну
агенцију, Војнообавештајну агенцију и
Безбедносно-информативну агенцију.
Током посете службама безбедности
чланови Одбора разговарали су са директорима и припадницима агенција,
који су их упознали са радом служби
и начином примене посебних поступака и мера за тајно прикупљање података у складу са законом. Посете су
организоване у склопу припрема за
вршење надзорних посета службама
безбедности које ће бити спроведене
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у циљу надзора над уставношћу и законитошћу рада служби безбедности,
укључујући и надзор над законитошћу примене посебних поступака и
мера за тајно прикупљање података.
У току 2013. године предвиђене су по
две надзорне посете свакој од служби
безбедности и то не само седиштима
служби која су у Београду. Наиме, чланови Одбора ће у току године посетити и регионалне центре служби безбедности, како би и на терену извршили непосредни надзор. Током посете службама чланови Одбора извршиће увид и у интерне прописе о раду
служби и контролу законитости примене посебних поступака и мера. На
тај начин Одбор ће у потпуности остварити непосредну контролну и надзорну функцију у складу са својим законом утврђеним надлежностима.

Јавна слушања у јуну
Одбор за рад, социјална питања,
друштвену укљученост и смањење
сиромаштва 19. јуна 2013. године организовао је јавно слушање на тему
„Предлог закона о социјалном предузетништву и запошљавању у социјалним предузећима”. Ово је била прилика да се истакне потреба доношења
оваквог закона којим би се подстакло
запошљавање социјално угрожених

лица, избеглица, интерно расељених
лица, особа са инвалидитетом и особа
преко 50 година старости.
Такође, поводом обележавања међународног дана подршке жртвама тортуре, у организацији Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова и Одбора за правосуђе,
државну управу и локалну самоуправу, 26. јуна 2013. године, оджано
је јавно слушање на тему „Извештај
Националног механизма за превенцију тортуре за 2012. годину”. У складу са ратификованим опционим протоколом уз Конвенцију против тортуре 2001. године установљен је
Национални механизам за превенцију
тортуре, са задатком да законодавној
и извршној власти даје препоруке и
мишљења у циљу спречавања тортуре. У складу са тим 2012. године, у оквиру институције заштитника грађана, установљена је посебна организациона јединица- Национални механизам за превенцију тортуре, који се
бави превенцијом тортуре у установама за смештај лица лишених слободе.
Тако је у току 2012. године обављено
69 посета полицијским станицама, затворима, психијатријским болницама,
установама социјалне заштите, домовима за старе и центрима за азил, када
је установљено да је највише кршења
члана 3. Европске конвенције који се
односи на спречавање тортуре при-

сутно у затворима и притворским јединицама.
О учесницима и информацијама које
су том приликом изнете можете прочитати на интернет страници Народне
скупштине http://www.parlament.rs/
narodna-skupstina-.871.html

Разматрани проблеми у вези
са полагањем завршног испита
ученика осмог разреда
Дана 25. јуна 2013. године одржана је
седница Одбора за образовање, науку, технолошки развој и информатичко друштво, на којој су представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, председник Форума београдских гимназија
Миодраг Сокић и представник родитеља ученика који су полагали завршни испит Раде Вуксановић са народним посланицима разматрали проблеме настале у вези са полагањем завршног испита ученика осмог разреда. Том приликом изнете су примедбе
на рад Министарства просвете, науке и технолошког развоја и затражено је преиспитивање одговорности
Министарства у вези са нерегуларностима које су настале приликом полагања завршног испита.
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Обележен дан заштите
животне средине
Одбор за заштиту животне средине 5. јуна 2013. године обележио је
Дан заштите животне средине одржавањем седнице Одбора.

Привредна комора Зелене Србије
Народни
посланик
Владимир
Маринковић, 11. јуна 2013. године,
отворио је Прву радну Скупштину
Привредне коморе Зелене Србије,
која представља добровољну, интересну, самосталну и пословно-стручну организацију свих привредних
субјеката зелене привреде, а основана је ради остваривања циљева у области енергетике, заштите животне
средине, зелене изградње и одрживе
пољопривреде.
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Отворена Генерална
скупштина Европске мреже
против сиромаштва
Генерални
секретар
Народне
скупштине Јана Љубичић 14. јуна
2013. године отворила је Генералну
скупштину Европске мреже против
сиромаштва. Том приликом истакла је
да циљ није само обезбедити социјалну помоћ сиромашнима, већ трајно
решити проблем незапослености и
подстаћи социјалну инклузију, те је у
том смислу истакла и значај и потребу
усвајања Предлога закона о социјалном предузетништву и запошљавању
у социјалним предузећима, који се налази у скупштинској процедури.

Кампања „Приоритет за
децу и труднице”
На
иницијативу
председника
Одбора за права детета и председника Народне скупштине, Небојше
Стефановића, 15. јуна 2013.године обележен је почетак кампање
„Приоритет за децу и труднице”.

Сарадња Народне скупштине
и Повереника за информације
од јавног значаја и заштиту
података о личности
У оквиру УСАИД -овог Пројекта за реформу правосуђа и одговорну власт,
18. јуна 2013. године, одржан је округли сто под називом „Ефикасна сарадња
Народне
скупштине
и
Повереника за информације од јавног
значаја и заштиту података о личности”, на коме је разматрана досадашња сарадња, као и планови и циљеви за будућу сарадњу ове две институције.

Изложба у Дому Народне
скупштине
Дана 21. јуна 2013. године, поводом
Националног Дана Малтешког реда,
под покровитељством председника Народне скупштине мр Небојше
Стефановића, у холу Народне
скупштине отворена је изложба под
називом „Суверени Малтешки ред –
900 година у служби сиромашних и
болесних”. Изложба је трајала до 28.
јуна 2013. године.
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Мађарска снажно подржава
прикључење Србије
Европској унији
Делегација Посланичке групе пријатељства са Мађарском боравила
је у званичној посети Парламенту
Мађарске, на позив мађарске Групе
пријатељства са Србијом, 6. и 7. јуна 2013. године. У саставу наше делегације били су проф. др Снежана
Богосављевић-Бошковић,
председница Групе, Константин Арсеновић,
потпредседник Народне скупштине и чланови Групе Ото Кишмартон и
Арпад Фремонд.
Том прилоком, делегација је водила разговоре са потпредседником
Парламента Шандором Лежаком,
члановима Групе српско-мађарског
пријатељства на челу са Криштофом
Сатмаријем, председником Одбора
за спољне послове Михалом Балом,
председником Одбора за пољопривреду Шандором Фонтом, замеником државног секретара за Европску
унију у Министарству спољних послова Балинтом Одором, званичницима Министарства пољопривреде,
као и представницима Туристичке
организације Мађарске. Наша страна је имала сусрете и са руководством Самоуправе српске мањи-

не у Мађарској, као и са директором
и запосленима у српској Гимназији
Никола Тесла у Будимпешти.
Мађарска страна је указала да је
снажан заговорник прикључивања
Србије Европској унији и да је спремна да сва стечена искуства у том процесу подели са Србијом. Указано је да
постоји спремност за интензивирање
билатералне сарадње две земље у
наредном периоду. Томе доприноси и међусобно разумевање и повезаност националних мањина које живе у Србији и Мађарској и погранична сарадња која је значајна за обе
земље. Чланови наше делегације су
указали на добре односе две земље
и да постоји простор за њихово даље
унапређење у областима европских
интеграција, пољопривреде, туризма,
као и потребу за конкретизацијом сарадње. Захваљено је Мађарској на
подршци коју пружа Србији на њеном европском путу и указано на важност мађарског искуства у процесима
европских интеграција, нарочито она
која се тичу усклађивања домаћег законодавства са европским и искуства
у коришћењу европских фондова.

Посланици Србије
против корупције
Парламентарна скупштина Савета
Европе је разматрала и усвојила извештај „Корупција као претња владавини права” известиоца Маис Репс из
Естоније. У усвојеној резолуцији се наводи да корупција и даље представља озбиљну претњу владавини права у читавој Европи. Корупција подрива јавне институције, нарушава законе и поверење грађана у институције.
Поред тога, има разарајуће ефекте на
људска права, наводи се у усвојеној
резолуцији.
У расправи су учествовале Александра
Ђуровић, шеф Сталне делегације у
ПС Савету Европе, Наташа Вучковић,
Стефана Миладиновић и Светислава
Булајић, чланови делегације, које су
учествовали на Трећем заседању ПС
Савета Европе, у Стразбуру, од 24—
28. јуна. У саставу делегације су били и
Катарина Ракић, Весна Марјановић и
Милош Алигрудић. У расправи на ову
тему, Александра Ђуровић је истакла
да се овај сазив Народне скупштине,
Влада, посебно први потпредседник
Владе Александар Вучић, као и велики број савесних државних службеника, одлучно боре против корупције.
„Основно начело је нулта толеранција
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према корупцији, а циљ изградња
система у којем нема заштићених и
изузетих, а рука правде једнако допире до свих”, нагласила је Ђуровић.
„Последње истраживање УНДП показује да се поверење грађана по овом
питању дуплирало у Србији. То је разлог зашто данас можемо подигнуте
главе и са нескривеним поносом да
говоримо на ову тему. Чинимо све и
урадићемо још више да искоренимо
корупцију, посебно оне њене видове
који су и довели земљу у тешку економску ситуацију. Кроз законодавну
активност, кроз рад одбора и контролну улогу Скупштине али и транспарентност нашег рада боримо се не само да достигнемо законодавне стандарде Европе на путу ка Европској
унији, већ желимо да од Србије начинимо земљу просперитета, земљу безбедних инвестиција и једнаких шанси
за све који желе да раде”, закључила је
Ђуровић.
Гордана Чомић известилац
трећег комитета ПС ОЕБС
Дијана Вукомановић је предводила
сталну делегацију Народне скупштине, која је учествовала на 22. годишњој скупштини ПС ОЕБС-а, у
Истанбулу, од 29. јуна до 3. јула 2013.
године. У делегацији су били и Мехо
Омеровић, Гордана Чомић и Ненад
Константиновић.
Тема
годишње
скупштине је била „Хелсинки +40” и од
изузетног је значаја, јер даје допринос подршци одлукама Министарског
савета ОЕБС-а одржаног у Даблину, у
децембру 2012. године, да се пласира сет циљева који ће ојачати ОЕБС до
2015. године када се обележава четрдесетогодишњица од потписивања
Хелсиншког завршног акта.
Током заседања, потпредседница
Народне скупштине Гордана Чомић
изабрана је за известиоца Генералног
комитета за демократију, људска права и хуманитарна питања ове организације. У првом кругу избора за ову
позицију, потпредседница Чомић победила је са убедљивих 39 гласова,
док су противкандидаткиње из делегација Ирске (Ан Фелан) и Шведске
(Мариа Лудквист Брумстер) освојиле
12, односно 15 гласова.
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Избор потпредседнице Народне
скупштине за известиоца овог комитета је велико признање Србији
за рад у ПС ОЕБС и укупне резултате које је постигла у домену људских
права. Српска делегација потписала
је „Декларацију о намерама” са парламентарном делегацијом Швајцарске, у
којој су наведени приниципи сарадње
парламентараца у периоду 2014-2015,
када ће наше две земље председавати овом глобалном организацијом
која окупља 57 држава света.
На крају заседања, за председника Парламентарне скупштине ОЕБС
изабран је Ранко Кривокапић, председник Скупштине Црне Горе, са мандатом од годину дана.
Сусрет чланова одбора за европске
интеграције са посланицима
Европског парламента
Посланици из Групе социјалиста и
демократа у Европском парламенту
Либор Роучек и Кнут Флекенштајн разговарали су 6. јуна у Народној скупштини са члановима Одбора за европске интеграције. Тема састанка била је
политичка ситуација у Србији у протеклом периоду, реформе у процесу
евроинтеграција и дијалог Београда
и Приштине. Чланови Одбора за европске интеграције су подсетили на
помак који је учињен у преговорима
између Београда и Приштине и на политичком и на техничком нивоу и истакли да је Бриселски споразум о норамлизацији односа добио подршку
велике већине посланика у Народној
скупштини. Чланови Одбора за европске интеграције су подсетили да
је Србија спровела бројне реформе и
испунила све захтеве које је ЕУ поставила, те да очекују да крајем јуна буду отворени преговори о чланству.
Посланици Европског парламента изнели су позитиван став по питању будућег приступања Србије и земаља
Западног Балкана и оценили да је
дијалог између Београда и Приштине
историјски важна одлука, као и да ће
се залагати да Србија добије датум за
почетак преговора крајем јуна.

Подржавање добијања
датума за преговоре
Председник
НСРС
Небојша
Стефановић је 17. јуна разговарао са
министарком за европске послове
Републике Ирске Лусиндом Крејтон
у вези са предстојећим састанком
Савета министара и Европског савета на којима ће бити одлучено о додељивању Србији датума за почетак
преговора о чланству у ЕУ. Ирска министарка је пренела уверење да њена држава, која тренутно председава Саветом министара ЕУ, снажно подржава Србију у процесу придруживања, и да ће на Европском савету
учинити све да одлука о датуму буде
позитивна јер је Србија испунила све
неопходне критеријуме. Председник
Стефановић је истакао да је протекли
период током шестомесечног ирског
председавања био веома добар за
Србију и да је усвојен Бриселски споразум и план имплементације. У том
смислу, очекујемо да ирско председавање пошаље јасан позитиван сигнал да је наша земља заслужила добијање датума, подвукао је председник Стефановић.
Успешан наступ делегације
Народне скупштине у Даблину
У оквиру парламентарне димензије
ирског председавања Саветом министара ЕУ од 23. до 25. јуна 2013. године у Даблину одржан је 49. пленарни састанак Одбора за европске послове парламената земаља чланица ЕУ (COSAC). На пленарном састанку, на који се представници Народне
скупштине позивају у својству посматрача од момента добијања статуса кандидата за чланство, учествовали су чланови Одбора за европске
интеграције Драган Шормаз, Дијана
Вукомановић и потпредседница НСРС
Гордана Чомић.
У делу конференције под називом
„Проширење и политика суседстваодржавање замаха” у име делегације
НСРС говорила је потпредседница
Гордана Чомић, и том приликом истакла да је проширење ЕУ за нас жива идеја, не због нашег кашњења и
саме кризе ЕУ, већ због самог дијалога који се налази у сржи те политике. Желимо да наши европски партнери разумеју да је напредак Србије
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напредак и политике проширења и
истовремено спољнополитички успех ЕУ. Делагација НСРС је на маргинама састанка у Даблину разговарала са председником Одбора за европске послове немачког Бундестага
Гунтером Крихбаумом о предстојећем
добијању датума за почетак преговора, имајући у виду да ће, претпоследњег дана заседања 27. јуна, немачки Бундестаг донети одлуку о томе. Делегација НСРС је у разговорима
подвукла да је наша земља учинила
све да спроведе неопходне реформе
и испуни неопходне услове за чланство, и доказала своју посвећеност
дијалогу Београда и Приштине.
Активна обука службе НСРС
у области евроинтеграција
У оквиру пројекта „Подршка процесу
европских интеграција у Србији” који
заједнички спроводе Канцеларија
Владе за европске интеграције и ГИЗ,
у Народној скупштини је 12. и 13. јуна

одржана радионица за запослене на
тему предстојећих преговора о чланству у ЕУ и модалитетима укључивања
парламента у тај процес. Радионица
на сличну тему намењена народним
посланицима биће одржана 9. јула у
Народној скупштини.
Уз подршку Националног демократског института реализован је пројекат „Едукације запослених у НСРС о
европским интеграцијма”. Предавачи
на овим семинарима, који су организовани у Ечкој 30. и 31. маја и Бањи
Ждрело 6. и 7. јуна, били су службеници Одељења за европске интеграције
и Библиотеке. Теме семинара биле су
институционална структура Европске
уније и процедуре усвајања одлука,
хармонизација националног законодавства са правним тековинама ЕУ и
заједничке политике ЕУ.
У јуну се наставило са реализацијом
активности у оквиру пројекта Твининг
који има за циљ јачање свеукупних ка-

пацитета НСРС у процесу европских
интеграција. У оквиру Компоненте
1, која се бави сарадњом Народне
скупштине и Владе, 18. и 19. јуна одржан је семинар на тему „Технике израде правних аката” који је био намењен запосленима у НСРС. У оквиру Компоненте 5 организован је семинар намењен запосленима на тему
„Примери добре праксе одбора за европске послове у ЕУ који се баве захтевима, жалбама и петицијама грађана”
и на тему „Како се поступа по жалбама
грађана и захтевима са веб- сајта- е петиције”. Радионица намењена народним посланицима и запосленима у оквиру Компоненте 4, која се бави контролном улогом парламента, одржана је 27. јуна, са циљем представљања
најбољих европских пракси у овој области и механизмима унапређења
контролне улоге Народне скупштине
у односу на Владу.
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Народни посланици
у борби против
корупције
Група народних посланика је 5. јуна у Народној скупштини Републике
Србије формирала огранак Глобалне
организације парламентараца у борби против корупције (GOPAC) у присуству Џона Вилијамса, почасног
председника ове организације.
Формирање српског огранка је помогнуто подршком пројекта „Јачање
надзорне функције и јавности у раду Народне скупштине”, који спроводе Канцеларија Програма Уједињених
нација за развој у Србији (УНДП) и
Народна скупштина Републике Србије
захваљујући донацији Швајцарске
агенције за развој и сарадњу (СДЦ).
Национални огранак GOPAC-а је нестраначка посланичка група која окуп
ља народне посланике из свих посланичких група и чији је циљ борба против корупције и промоција транспарентности и одговорности како би
се обезбедили високи стандарди интегритета у раду јавних институција.
Како би утицали на то да се смањи
корупција и ненаменско трошење у
Влади и другим јавним институцијама корисницима јавног буџета Србије,
договорено је да приоритети у раду
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српског GOPAC огранка буду надзор
над радом Владе, односно надзор над
јавним финансијама.

кође навео да су снажан парламент и
снажне институције камен темељац у
борби против корупције.

Формирање српског огранка је подржао и председник Народне скупштине Републике Србије, Небојша
Стефановић, који је, обраћајући се
током оснивачког састанка, навео да
парламент треба максимално да искористи уставне и друге законске механизме који су му на располагању како
би у име грађана Србије вршили адекватан надзор над радом Владе и тако
стали на пут корупцији.

GOPAC је међународна мрежа парламентараца која броји више од 50 националних огранака и пружа подршку у изради програма у борби против
корупције. GOPAC је формиран 2002.
године као резултат глобалне конференције у Отави (Канада), која је окупила 170 посланика и 400 посматрача
посвећених борби против корупције
и успостављању одговорног управљања.

Народни посланик и председник
Одбора за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања,
Зоран Бабић, изабран је за председника GOPAC огранка. Он је истако да борба против корупције може бити одржива само кроз јачање институција
и да Народна скупштина представља
прву линију одбране у овој борби.

Чланови GOPAC огранка у Народној
скупштини су: Зоран Бабић, Милан
Лапчевић, Срђан Спасојевић, Ђорђе
Стојшић, Стефана Миладиновић,
Олгица Батић, Маја Виденовић,
Кенан Хајдаревић, Елвира Ковач, др
Владимир Маринковић, Снежана
Стојановић Плавшић, Мира Петровић,
Дубравка Филиповски и Марија
Обрадовић.

Вилијам Инфанте, стални представник
Програма Уједињених нација за развој, изјавио је да је дан формирања
GOPAC огранка у Србији важан дан за
развој земље и за унапређење стандарда живота њених грађана. Он је та-
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Нове књиге у библиотеци Народне скупштине

Имануел Валерштајн
После либерализма
(Београд: Службени гласник, 2005)
Имануел Валерштајн (1930—), истакнути амерички социолог и историчар, у свом делу насловљеном „После
либерализма” настоји да анализира
историјску социологију либерализма,
односно његов успон као доминантне
идеологије неколико најмоћнијих држава и његову исто тако брзу стагнацију у последњим деценијама двадесетог века. Такође, један од циљева истраживања изложеног у овом
делу је и разјашњавање историјске
појаве либерализама као последице Француске грађанске револуције.
По Валерштајновом мишљењу, либерализам је увек суштински био центристичко мишљење и његови заступници нису били сигурни у своју
политичку коректност, али су се јасно супротстављали архаичној прошлости неоправданих привилегија
(које је по њиховом мишљењу представљала конзервативна идеологија)
и уравниловкама које нису мариле
за заслуге и способности (које је по
њиховом мишљењу представљала социјалистичко-радикална идеологија).
Аутор поставља изазовну хипотезу
да колапс комунизма не представља
коначни успех либерализма као идеологије, већ скоро сасвим супротно
– „одлучујуће подривање способности либералне идеологије да настави
своју историјску улогу”. Стога треба
размотрити историју либерализма да
„бисмо видели шта се може спасити
од ’олупине’ и како се можемо борити под тешким условима и нејасним
завештањем које је либерализам оставио свету”.
Валерштајн наглашава да живимо у
добу „групизма” – изградње одбрамбених група око којих се формира солидарност и које се међусобно боре
за опстанак. Модерна држава, која је
настајала као инструмент реформатора за помоћ људима у сналажењу,
мада јој то није нити једина нити
главна улога, постаје главна препрека развоју друштвених активности. С
друге стране, цивилно друштво, које

настоји да ограничи потенцијално
деструктивно насиље државе и припитоми опасне друштвене слојеве,
може постојати док постоје државе и док су оне довољно снажне да га
подржавају. Цивилно друштво је организација грађана унутар државе
која спроводи активности које је држава озаконила и „ангажују се у индиректној (то јест непартијској) политици у односу на државу”. Стога
како су државе слабиле, цивилно
друштво се дезинтегрисало, на жалост либерала и уз притајену подршку конзервативаца.
Анализа историјских домета либерализма у модерном добу наглашава
значај краја периода „хладног рата” и
биполарног политичког ривалитета.
Наслов четвртог и последњег поглавља књиге „Смрт социјализма или капитализам у смртној опасности” наглашава став аутора у погледу узајамне условљености две идеолошке парадигме. Глобализам је кључна реч
која провоцира аутора да закључи да
је „током садашње светске транзиције, смислено деловати и на локалном и на светском нивоу, али је од
ограничене користи деловати на нивоу националне државе.”
Валерштајнове анализе економске историје и социјалних перспектива савремених друштвених покрета изазивају низ различитих оцена.
Ипак, овај аутор својим интерпретацијама историјских токова успева да
привуче пажњу и покрене дебату о
узроцима и последицама преломних
историјских догађаја модерног доба.
Иако је у нашим стручним часописима објављено низ Валерштајнових
есеја, ово је прва његова књига преведена и објављена у Србији. У издању Отвореног културног форума, издавачке куће са Цетиња, објављене су књиге Увод у анализу свјетског система (2005) и Европски универзализам: реторика моћи (2008).
Превод прва два тома једног од

Н
Народна иницијатива

Захтев бирача за промену Устава, за
расписивање референдума или доношење закона. Предлог за промену
Устава може поднети најмање 150.000
бирача, иницијативу за расписивање
референдума најмање 100.000 бирача, а за доношење закона најмање
30.000 бирача.

О
Одбор Народне
скупштине
Стално радно тело Народне скупштине чији се састав, делокруг и начин
рада утврђују Пословником Народне
скупштине. Састав одбора утврђује се
сразмерно броју народних посланика
посланичке групе у односу на укупан
број народних посланика. Одбор ради на седницама и може да организује
јавно слушање. в. и радна тела

П
Парламентарна
већина / мањина
Парламентарна странка или група
парламентарних странака која је на
изборима освојила довољан број посланичких мандата да образује Владу.
Парламентарна мањина је парламентарна странка или група парламентарних странака која нема већину
(парламентарна опозиција).

најзначајнијих Валерштајнових дела The Modern World-System објављен је у издању Центра за културну дјелатност из Загреба 1986. године под насловом Сувремени свјетски
систем. На веб-адреси http://www.
iwallerstein.com доступни су чланци и актуелни политички коментари
Имануела Валерштајна.
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Олгица Батић
Изборна листа
Датум рођења: 07.12.1981.
Занимање: адвокат
Политичка странка:
Демохришћанска странка Србије
(ДХСС)
Датум потврђивања посланичког
мандата: 31.05.2012.
Чланство у одборима: Одбор за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања, Одбор за
уставна питања и законодавство
(заменик члана).

К: Који су Вам омиљени писци, да ли
их имате?
ОБ: Имам више омиљених писаца,
тешко ми је да издвојим једног. Од
Борислава Пекића, чијим делима се
увек радо враћам, преко Слободана
Јовановића до Владике Николаја.
Препоручујем и Сарамага, добитника Нобелове награде, његово дело „Смрт и њени хирови”, као и дела Иделфонса Фалконеса, шпанског
писца, некад професора кривичног
права, а данас мог колеге по професији – адвоката, нпр. „Катедрала на
мору”. Од наших савременика, издвојићу Светислава Басару и мени
омиљено његово дело – „Идеологија
хелиоцентризма”.
К: Налазите ли времена да читате?
ОБ: Наравно да налазим времена за
читање и неретко упоредо читам две
дијаметрално супротне литературе, од којих је једна стручна, а друга
обично белетристика, што ми представља својеврсан вид релаксације.
Најзад, читање представља један вид
духовног богаћења човека,које нема
свој новчани еквивалент у свету суровог капитализма, где пред материјалним, нажалост, све друго губи
своју битку.
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К: Да ли сте имали хероје/узоре у
детињству, имате ли их сада и које?
ОБ: Што се тиче узора и хероја, одувек сам имала само једног. Носим његово презиме.
К: Шта некога чини херојем?
ОБ: Изговарање истина у годинама
кукавичлука, без обзира на цену коју
за изношење истих плаћате, способност да праштате сваком, поштовање
непријатеља, храброст непристајања
на труле компромисе зарад очувања
пријатеља, изграђена свест о томе да
се „свака битка најпре добија или губи у срцу”, да чиста савест и унутрашњи мир немају цену, поимање части
као непроменљиве категорије. Херој
је утолико већи уколико никад не заборави оно најосновније – да буде,
пре свега, човек.
К: Како изгледа један Ваш дан, ван
НСРС?
ОБ: Као и дан сваког другог човека
који има своју професију и тежи да
се у истој усавршава и буде што бољи.

К: Шта се мења кад неко постане
народни посланик?
ОБ: Повећање степена одговорности
и прихватање исте, јачање свести да
посланик нисте себе ради, већ грађана ради, чињење напора да рад у интересу обичног човека однесе превагу над нерадом и прихватање чињенице да је свака функција, па и посланичка, пролазна, а свако од нас
заменљив. Човек је тај који треба да
схвата и мења у што бољем правцу
функцију коју носи и одговори на
сва питања која му она намеће, а не
да функција мења њега. Јер, на крају
крајева, и пре и после,без обзира на
назив функције, свако од нас је обичан човек. Онај који на време то схвати, заблуди не подлеже.
К: Имате ли неки мото/девизу које се
држите?
ОБ: „Бродови у луци су на сигурном,
али бродови не служе томе.”

