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Поштовани читаоци, 

Пред вама је нови број информативног билтена „Кворум“, 
који садржи најзначајније информације о раду Парламента, 
усвојеним законима, међународним активностима, као и 
сарадњи са грађанима у протекла три месеца.

Тема овог броја је „Недеља  парламентаризма“, манифеста-
ција коју је Народна скупштина по други пут организовала 
у сарадњи са Центром за истраживање, транспарентност и 
одговорност (ЦРТА), уз подршку Америчке агенције за међу-
народни развој (УСАИД), Британске амбасаде у Београду, 
Програма Уједињених нација за развој (УНДП) и Швајцарске 
агенције за развој и сарадњу. 

У оквиру „Недеље парламентаризма“  организовано је преко  
сто догађаја у 20 градова и општина широм Србије, уз 
активно учешће 60 партнерских организација.

Народна скупштина је током манифестације организовала 
10 догађаја, и то изложбу за свечано отварање, Дечји дан, 
две симулације седнице Народне скупштине у гимназијама 
у Руском Крстуру и Смедеревској Паланци, као и пет посета 
ученика и студената Народној скупштини, који су том 
приликом  разговарали са народним посланицима.

На страницама „Кворума“ можете се детаљније информисати 
о скупштинским активностима из области законодавног рада 
и њене контролне функције. Одбори Народне скупштине 
одржали су неколико јавних слушања о темама из свог 
делокруга. 

 Такође, Народна скупштина је остварила низ међународних 
активности, као што је учешће народних посланика у својству 
чланова сталних и повремених делегација на међународним 
конференцијама, скуповима и округлим столовима,  у  
протекла три месеца.  

Поводом 80 година од изградње Дома Народне скупштине 
и одржавања прве седнице у новом здању, 20. октобра 
председница Народне скупштине Маја Гојковић отворила је 
изложбу, којом је овај јубилеј обележен. 

Будући да је ово последњи број у овој години, користим 
прилику да вам пожелим пуно среће и успеха у Новој 2017. 
години, како на пословном, тако и на личном плану.

У години пред нама очекује нас пуно посла и трудићемо се 
да вас о томе правовремено и квалитетно информишемо на 
станицама „Кворума“.

Генерални секретар
Светислава Булајић 

Уводна реч

Генерални секретар Светислава Булајић

Издавање овог билтена подржали су Швајцарска агенција за развој и 
сарадњу (СДЦ) и Програм Уједињених нација за развој (УНДП), у оквиру 
пројекта „Јачање надзорне улоге и јавности у раду Народне скупштине 
– друга фаза “.

Ставови изнети у билтену представљају становиште аутора и не 
одражавају нужно становиште Програма Уједињених нација за развој и 
Швајцарске агенције за развој и сарадњу.

Штампано на папиру из одговорних извора.
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ТЕМА БРОЈА
Друга Недеља 
парламентаризма

Друга Недеља парламентаризма

Друга Недеља парламентаризма под називом „Имате реч“, 
која је одржана од 7. до 13. новембра, у свим сегментима 
надмашила је прошлогодишњу манифестацију, која је у 
извештају Европске комисије о напретку Србије  наведена 
као један од позитивних корака.

Преко пет хиљада грађана остварило је директан контакт са 
53 народна посланика кроз дебате, округле столове, посете 
Парламенту, онлајн-активности и неформалне разговоре 
попут акције „На кафи са народним послаником“. Тиме је 
манифестација испунила свој основни циљ – упознавање 
грађана са радом народних посланика и Парламента кроз 
њихово међусобно повезивање.

И овогодишњу Недељу парламентаризма организовала је 
Народна скупштина у сарадњи са иницијативом Отворени 
парламент, уз активно учешће 60 партнерских организација, 
што је резултирало са преко сто организованих догађаја у 20 
градова и општина широм Србије. 

Током свечаног отварања овогодишње Недеље парламен-
таризма, 7. новембра 2016. године присутнима су се обратили 
потпредседник Народне скупштине проф. др Владимир Ма-
ринковић, амбасадор САД Кајл Скат, амбасадор Велике 
Британије Денис Киф, Вукосава Црњански, директорка Цен-
тра за истраживање, транспарентност и одговорност 
(ЦРТА), као и председница Народне скупштине Маја Гојковић.

Отварање Недеље парламентаризма

Током 
овогодишње  

Недеље парламентаризма 
организован је Дечји дан, који је 

отворила Милена Бићанин, заменица 
председника Одбора за права детета. 

Најмлађи су имали прилику да погледају 
игроказ „Мали принц“ у извођењу Драмске 

секције Дечјег културног центра Београд.   Била 
је приређена и изложба „ Шта за мене значи 

парламент?“,  на којој су били изложени радови 
чланова  Атељеа за ликовну уметност, као  и 

грнчарски радови чланова Атељеа за примењену 
уметност ДКЦБ. Тога дана Парламент су 

посетили основци у организацији  „Јерининог 
града“ из Трстеника и Азање, као и ученици 

Основне школе „Дринка Павловић“ из 
Београда, за које је била организована 

интерактивна радионица „Мала 
скупштина“. 
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Председница Гојковић отворила је изложбу Велики одмор 
аутора Саше Радовића, која на тридесет изложених фотографија 
приказује школе са само једним или два ђака, каквих у Србији 
има више од сто. Отварајући изложбу, председница Скупштине 
истакла је да је циљ изложбе да скрене пажњу на важно питање 
одрастања деце у селима широм Србије. 

„У име Народне скупштине и Одбора за права детета желим 
да подсетим да брига о деци значи бригу о нашој будућности. 
На квалитет основног образовања деце утичу и услови рада 
по школама и зато је изузетно важна одлука Владе Србије да 
се крене у обнову 100 школа широм Србије. Важно је да сви 
ми за њих урадимо колико можемо, да свако од нас изабере 
једну школу и помогне да сеоске школе опстану, а тиме и 
да престане одумирање српског села. Пре неколико година 

изабрала сам једну школу у селу код Чачка. Уверена сам да 
нема бољег начина да почнемо „Недељу парламентаризма“ 
од тога да отварањем изложбе покренемо велику тему пред 
свима нама“, истакла је Гојковићева.

Народна скупштина је у оквиру овогодишње манифестације 
организовала 10 догађаја. Уз стручно вођење запослених у 
Групи за едукацију и презентацију скупштинске баштине 
Народну скупштину је 12. и 13. новембра 2016. године 
посетило око 200 ученика основних и средњих школа као и 
студената Универзитета у Београду.  У оквиру Дечијег дана у 
посети Народној скупштини било је око 108 ученика основних 
школа, а у симулацијама седница Народне скупштине у 
гимназијама у Руском Крстуру и Смедеревској Паланци 
учествовало је око 80 средњошколаца. 

Друга Недеља парламентаризма

Недеља 
парламентаризма  

у бројкама:
7 дана

60 партнерских организација
 20 градова и општина

106 догађаја
5.000 грађана који су директно 

учествовали
53 народна посланика 

учествовало је у 
манифестацији

140 медијских објава

Председница Народне скупштине Маја Гојковић
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Отворен је широк спектар тема, од укључености грађана и 
младих у доношење одлука и демократске процесе, преко 
родне равноправности у политици и оснаживања особа са 
инвалидитетом, до улоге Народне скупштине у изборном 
процесу и њене слике у медијима.

Facebook профил Недеље парламентаризма био је веома 
активан, као и Twitter налог.

Концепт Недеље парламентаризма са циљем промовисања 
парламентарне демократије и учешћа грађана у демократским 
процесима развијен је по угледу на Parliament Week, који је 
2011. године покренуо Парламент Велике Британије. Недеља 
парламентаризма организована је уз подршку Америчке 
агенције за међународни развој (УСАИД), Британске 
амбасаде у Београду, Програма Уједињених нација за развој 
(УНДП) и Швајцарске агенције за развој и сарадњу. 

„Овај 
догађај је 

доказ да Народна 
скупштина има веома 

добар капацитет за сарадњу 
са цивилним друштвом, али 
и порука грађанима да они 

имају реч и да је Дом Народне 
скупштине кућа која је увек 
отворена за своје грађане“, 
поручио је потпредседник 

Народне скупштине 
Владимир Маринковић 
на свечаном отварању 

манифестације.

Игроказ „Мали принц“

Дечји дан у оквиру манифестације Недеља парламентаризма
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Скупштина 
у периоду 
септембар-
новембар 2016. 
године

Скупштина Србије

Активности Народне скупштине 
у периоду септембар-новембар 2016. 
године

Народна скупштина је у периоду септембар-новембар 2016. 
године, у оквиру редовног заседања, одржала укупно четири 
седнице, на којима је усвојила 15 закона и донела 22 одлуке.

У извештајном периоду овлашћени предлагачи поднели 
су Народној скупштини и 71 предлог закона, од ког броја 
је Влада Републике Србије поднела 14 док су народни 
посланици поднели 57 предлога закона. 

Одржане су и две посебне седнице, на којима су се народним 
посланицима обратили председник Парламентарне 
скупштине Савета Европе Педро Аграмунт, као и председник 
Панафричког парламента Роџер Нкодо Данг.

У наведеном периоду одржано је и 85 седница одбора, као и 
четири седницe пододборa.

Стенографске белешке са одржаних седница можете 
прочитати на интернет страници Народне скупштине: 

http://www.parlament.rs/aktivnosti/narodna-skup%C5%A1ti-
na/zasedanja.948.html 

ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА
Народни посланици су, у складу са чланом 205. став 1. 
Пословника Народне скупштине, последњег четвртка 
у октобру од 16.00 до 19.00 часова постављали питања 
члановима Владе Републике Србије. Посланичка питања 
поставили су: Зоран Живковић, Дубравка Филиповски, 
Милија Милетић, Елвира Ковач, Олена Папуга, Марко 
Ђуришић, Драган Марковић, Ненад Милић и Милан Лапчевић. 
На постављена питања народних посланика одговарали 
су: председник Владе Републике Србије Александар Вучић, 
први потпредседник Владе и министар спољних послова 
Ивица Дачић, потпредседник Владе и министар унутрашњих 
послова др Небојша Стефановић, потпредседник Владе и 
министар трговине, туризма и телекомуникација др Расим 
Љајић, министар финансија др Душан Вујовић, министар 
пољопривреде и заштите животне средине Бранислав 
Недимовић, министар рударства и енергетике Александар 
Антић, министар правде Нела Кубуровић, министар одбране 

Зоран Ђорђевић, министар просвете, науке и технолошког 
развоја Младен Шарчевић, министар здравља др Златибор 
Лончар, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања Александар Вулин, министар омладине и спорта 
Вања Удовичић, министар културе и информисања Владан 
Вукосављевић, министар без портфеља задужен за европске 
интеграције Јадранка Јоксимовић, министар без портфеља 
проф. др Славица Ђукић Дејановић и министар без портфеља 
Милан Кркобабић.

ОСТАВКЕ НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА 
Од почетка септембра до краја новембра 2016. године 
Народна скупштина је констатовала оставке на функцију 
следећим народним посланицима: Ивици Дачићу, Алексан- 
дру Антићу и проф. др Славици Ђукић Дејановић, изабра-
ним са Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – Социјалистичка 
партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) - Драган Мар-
ковић Палма, и Горану Кнежевићу, Живку Врцељу, Милану 
Кркобабићу, Гордани Предић и Андреји Младеновићу, 
изабраним са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ.

НОВИ ПОСЛАНИЦИ У КЛУПАМА ПАРЛАМЕНТА
У наведеном периоду Народна скупштина потврдила је ман- 
дате следећим народним посланицима: Весни Ивковић, Неђу 
Јовановићу, Јелени Вујић Обрадовић и Милисаву Петро-
нијевићу, изабраним са Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – 
Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија 
(ЈС) - Драган Марковић Палма, и Студенки Ковачевић, 
Радославу Јовићу, Младену Лукићу, Вери Пауновић и 
др Предрагу Јеленковићу, изабраним са Изборне листе 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ.

ПОЛАГАЊЕ ЗАКЛЕТВИ СУДИЈА И ЈАВНИХ ТУЖИЛАЦА
Дана 28. октобра пред председником Народне скупштине 
Мајом Гојковић 60 новоизабраних судија основних судова и 
22 заменика јавног тужиоца положили су заклетву. 

ИЗАБРАНИ ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ ЗА ХАРТИЈЕ ОД 
ВРЕДНОСТИ
На Четвртој седници Другог редовног заседања Народне 
скупштине у 2016. години, одржаној 23. новембра, Народна 
скупштина је, на предлог Одбора за финансије, републички 
буџет и контролу трошења јавних средстава, изабрала нове 
чланове Комисије за хартије од вредности, на период од пет 
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година. За председника Комисије изабран је Предраг Дедеић, 
а за чланове Жарко Милићевић, Владислав Станковић, 
Мирјана Ивошевић и Марко Јанковић. 

АКТИВНОСТИ ОДБОРА

Одбор за контролу служби безбедности посетио је током 
септембра Канцеларију Савета за националну безбедност 
и заштиту тајних података. Током посете чланови 
делегације Одбора упознали су се с делокругом, задацима, 
организацијом и начином рада Канцеларије, правним 
оквиром и процедурама које Канцеларија Савета примењује, 
организацијом и начином рада Савета за националну 
безбедност, пословима у вези са спровођењем смерница 
и закључака Савета за националну безбедност, пословима 
административно-техничке подршке Бироу за координацију, 
међународном сарадњом, као и напретком у примени Закона 
о тајности података и имплементацији стандарда Европске 
уније у овој области. Том приликом истакнут је и значај 
доношења стратегије сајбер безбедности.

Током новембра представници овог одбора боравили су у 
надзорној посети Дирекцији Војнобезбедносне агенције. 
Делегацију је предводио председник Одбора мр Игор Бечић. 
У раду делегације Одбора учествовали су народни посланици: 
Марија Обрадовић и Саша Радуловић, чланови Одбора, 
као и заменици чланова Одбора: Жељко Сушец, Звонимир 
Ђокић, проф. др Зоран Драгишић, Владан Заграђанин и 
Јасмина Обрадовић. Делегација је разматрала примереност 
организацијско-формацијске структуре Војнобезбедносне 
агенције безбедносним изазовима, ризицима и претњама 
којима су изложени Министарство одбране, Војска Србије 
и безбедносни систем у целини и извршила је контролу 
законитости рада Војнобезбедносне агенције. Извршен 
је надзор над законитошћу примене посебних мера и 
поступака прописаних Законом о Војнобезбедносној и 
Војнообавештајној агенцији, као и надзор над законитошћу 
примене овлашћења Војнобезбедносне агенције у спровођењу 
посебних доказних радњи прописаних Закоником о 
кривичном поступку и остварен увид у документацију у 
окончаним предметима који су реализовани у периоду 2015. 
и 2016. године. 

Одбор за привреду, регионални развој, трговину, тури-
зам и енергетику обавио је током извештајног периода, 
у складу са чланом 203. Пословника Народне скупштине, 
разговор са учесницима јавног конкурса за избор члана 
Савета Комисије за заштиту конкуренције, након чега је 
утврдио Листу кандидата за члана Савета Комисије. Од 
девет кандидата који су се пријавили на конкурс - проф. др 
Радован Вукадиновић, проф. др Сањa Данковић Степановић, 
мр Митaр Дробњаковић, доц. др Милан Костић, проф. др 

Синишa Огњановић, Младен Радовић, доц. др Драгутин 
Радосављевић и Петaр Тројановић, Одбор је изабрао Чедо-
мира Радојчића за кандидата за члана Савета Комисије.

•••

Одбор за културу и информисање је на седницама одржа-
ним у извештајном периоду донео Одлуку о покретању 
поступка за предлагање кандидата за чланa Савета Регу- 
латорног тела за електронске медије које предлажу овлашћени 
предлагачи надлежни одбор Скупштине АП Војводине и 
удружења издавача електронских медија. Изабрани су Ђорђе 
Возаревић и Горан Пековић. Такође, Одбор је утврдио листу 
од 29 кандидата који испуњавају услове јавног конкурса 
за избор кандидата за чланове Програмског савета Јавне 
медијске установе Радио-телевизија Србије и донео Одлуку о 
покретању поступка за предлагање кандидата за чланa Савета 
Регулаторног тела за електронске медије које предлажу 
овлашћени предлагачи универзитети акредитовани у 
Републици Србији и удружења чији су циљеви остваривање 
слободе изражавања и заштита деце. С тим у вези, Одбор 
је утврдио Листу кандидата и Листу организација које 
заједно чине јединственог овлашћеног предлагача (проф. др 
Владимир Томашевић и Горан Петровић које су предложили 
Универ-зитети, као и Радоје Кујовић и Радослав Николић на 
предлог удружења).

•••

Одбор за здравље и породицу је на седници одржаној 15. 
новембра 2016. године размотрио Предлог кандидата за 
члана Комисије за контролу извршења кривичних санкција. 
Чланови Одбора су за кандидата за члана Комисије изабрали 
проф. др Милана Кнежевића. Свој предлог кандидата Одбор 
је упутио  Одбору за правосуђе, државну управу и локалну 
самоуправу на даље поступање.

•••

Одбор за финансије, републички буџет и контролу тро-
шења јавних средстава је у извештајном периоду спровео 
поступак избора два члана Републичке комисије за заштиту 
права у поступцима јавних набавки и утврдио Предлог 
одлуке о избору Јелене Стојановић и Светлане Ражић за 
чланове те комисије, који је упућен Народној скупштини на 
разматрање и одлучивање.

Одбор за дијаспору и Србе у региону одржао је 6. октобра 
седницу с једном тачком дневног реда – Заштита културе 
сећања на српске жртве геноцида и жртве Холокауста.

Одбор за контролу служби безбедности

Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних 
средстава

Скупштина од септембра до новембра 2016. године
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Седницу је отворио председник Одбора мр Иван Костић, 
који је истакао да та седница представља историјски дан за 
Дом Народне скупштине јер ће се говорити о страдањима 
Срба који су током 20. века били предмет систематског 
уништавања.

„Задатак свих надлежних институција мора бити да у спољној 
и унутрашњој политици промовишу стратегију превенције 
геноцида – кроз образовање, медије и културне пројекте, као 
и кроз законске иницијативе које треба да буду покренуте у 
Народној скупштини“, нагласио је Костић. 

Присутне је поздравио потпредседник Народне скупштине 
Верољуб Арсић, рекавши да је неопходно да сви дају свој 
допринос  спречавању прекрајања историјских чињеница 
о жртвама Другог светског рата, јер би то, како је истакао, 
представљало нови злочин. Арсић је поздравио иницијативу 
да се заштити култура сећања на жртве геноцида и 
Холокауста.

У име Владе Републике Србије скупу се обратио Владимир 
Божовић, саветник председника Владе за регионалну 
сарадњу и односе с верским заједницама. Он је нагласио да 
Влада активно учествује у заштити културе сећања на жртве 
Холокауста и најавио отварање државног меморијалног 
комплекса који би био место на ком би, приликом посета 
нашој земљи, страни државници полагали венце и одавали 
пошту свим жртвама палим за слободу отаџбине. Он је тако 
истакао важност усвајања Предлога декларације о почиње-
ним злочинима у НДХ над Србима, Јеврејима и Ромима. 

Заменик председника Одбора Миодраг Линта подржао је 
иницијативу Владе за отварање државног меморијалног 
комплекса и истакао неопходност пописа жртава ратова 
током 20. века.

У уводном обраћању генерални секретар председника 
Републике Србије Недељко Тeњовић рекао је да је председник 
Томислав Николић својом посетом папи Фрањи у Ватикану 
спречио канонизацију Алојзија Степинца и да сви који се 
боре против заборава жртава геноцида и Холокауста имају 
пуну подршку председника. Присутнима су се обратили 
и генерални секретар Министарства спољних послова 
Вељко Одаловић и проф. др Гидеон Грајф, главни историчар 
Института за Холокауст Шем Олам из Израела, а у наставку 
седнице приказан је филм „Истина о Јасеновцу“.

Председник Одбора најавио је да ће на једној од наредних 
седница бити размотрена питања која се односе на:

-  декларацију о почињеним злочинима у НДХ над 
Србима, Јеврејима и Ромима,

-  увођењу дана сећања на страдање Срба,

-  увођење симбола који ће подсећати на страдање Срба,

-  успостављање меморијалног центра.

Седници су присуствовале многобројне високе званице, 
представници верске и академске заједнице, дипломатског 
кора и невладиног сектора.

Седница је одржана уз подршку Програма Уједињених нација 
за развој (УНДП) и Швајцарске агенције за развој и сарадњу 
(СДЦ), кроз пројекат  „Јачање надзорне функције и јавности 
у раду Народне скупштине Републике Србије - друга фаза“.

РАЗМАТРАНИ ИЗВЕШТАЈИ И 
ИНФОРМАЦИЈЕ

Одбор за финансије, републички буџет и контролу тро-
шења јавних средстава размотрио је током септембра и 
утврдио предлоге закључака поводом разматрања Извештаја 
о раду Државне ревизорске институције и Фискалног савета 
за 2015. годину. Предлози закључака упућени су Народној 
скупштини на разматрање и одлучивање.

•••

Одбор за рад, социјална питања, друштвену укљученост 
и смањење сиромаштва размотрио је и прихватио Инфор-
мацију о раду Министарства за рад, запошљавање, борачка 
и социјална питања за период 1. јануар - 30. септембар 2016.

•••

Одбор за европске интеграције размотрио је и прихватио 
Извештај о преговорима о приступању Републике Србије 
Европској унији током председавања Краљевине Холандије 
од јануара до јуна 2016. године и Извештај о преговорима о 
приступању Републике Србије Европској унији за период јул/
септембар 2016. године.

•••

Одбор за одбрану и унутрашње послове размотрио је и 
прихватио Информацију о раду Министарства одбране за 
периоде јануар-март, април-јун и јул-септембар 2016. године, 
као и Информацију о раду Министарства унутрашњих 
послова за периоде јануар-март, април-јун и јул-септембар 
2016. године.

•••

Одбор за Косово и Метохију размотрио је и прихватио Из-
вештај о раду Канцеларије за Косово и Метохију за период 
јануар-јун 2016. године, као и Информацију о дијалогу 
Београда и Приштине. 

•••

Одбор за пољопривреду, шумарство и водопривреду раз-
мотрио је и прихватио Информацију о раду Министарства 
пољопривреде и заштите животне средине у делу пољопри-
вреде за период од 1. јула до 30. септембра 2016. године.

•••

Одбор за правосуђе, државну управу и локалну само- 
управу размотрио је Редовни годишњи извештај Заштит-
ника грађана за 2015. годину, Извештај о спровођењу 
Закона о слободном приступу информацијама од јавног 
значаја и Закона о заштити података о личности за 2015. 
годину, Редовни годишњи извештај Повереника за заштиту 
равноправности за 2015. годину, Извештај о раду Агенције 
за борбу против корупције за 2015. годину, са Извештајем 
о спровођењу Националне стратегије за борбу против 
корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. 
године и Акционим планом за њено спровођење. Поводом 
разматрања ових извештаја Одбор није утврђивао предлоге 
закључака. Такође, Одбор је у извештајном периоду 
размотрио и прихватио Извештај о раду Високог савета 
судства за 2015.годину и упутио га Народној скупштини на 
разматрање и одлучивање.

Скупштина од септембра до новембра 2016. године
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Одбор за културу и информисање размотрио је Инфор-
мацију о раду Министарства културе и информисања за 
период јул-септембар 2016. године.

•••

Одбор за људска и мањинска права и равноправност 
полова размотрио је Извештај о спровођењу Закона о 
слободном приступу информацијама од јавног значаја и 
Закона о заштити података о личности за 2015. годину, 
Извештај Заштитника грађана за 2015. годину и Извештај 
Повереника за заштиту равноправности за 2015. годину.

•••

Одбор за контролу служби безбедности размотрио је и 
усвојио извештаје о раду генералног инспектора служби 
Министарства одбране за 2015. годину и за период од 1. 
јануара до 30. јуна 2016. године.

•••

Одбор за просторно планирање, саобраћај, инфра-
структуру и телекомуникације размотрио је и прихватио 
Извештај о раду Регулаторне агенције за електронске 
комуникације и поштанске услуге за 2015. годину.

СЕДНИЦЕ ОДБОРА ВАН СЕДИШТА 
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

Одбор за просторно планирање, саобраћај, инфра-
структуру и телекомуникације посетио је Контролно-
мерни центар ,,Београд“ Регулаторне агенције за електронске 
комуникације и поштанске услуге у Добановцима. Члановима 
Одбора су током обиласка представљене и четири мобилне 
контролно-мерне станице интегрисане у возилима, које се 
налазе у склопу КМЦ Београд. Контролно-мерне станице 
намењене су првенствено за проверу квалитета сервиса у 
мрежама мобилних оператора и покривања сервисних зона 
радиодифузних предајника, али и за систематска мерења 
компонената у РФ спектру са приступачних локација, као и за 
истраживање и лоцирање извора сметњи у етру и за проверу 
зона покривања, а због својих карактеристика мобилне 

станице су погодне за мерење како у урбаним срединама, 
тако и за вожњу ван асфалтираних путева. Том приликом 
чланови Одбора су се сагласили да је неопходно покретање 
иницијативе за изградњу новог контролно-мерног центра 
како би услови за рад и одржавање скупе опреме били у 
складу са стандардима. 

Обилазак је реализован уз подршку УНДП-a и Швајцарске 
агенције за развој и сарадњу (СДЦ), кроз пројекат „Јачање 
надзорне улоге и јавности у раду Народне скупштине 
Републике Србије. 

Одбор за пољопривреду, шумарство и водопривреду 
одржао је 15. септембра седницу у згради Градске управе 
Краљева, где је разговарано о теми Пољопривреда – ути-
цај прехрамбено-прерађивачке индустрије на развој поро-
дичних пољопривредних газдинстава, а посебно малих и 
средњих. Том приликом наглашена је важна улога локалне 
самоуправе у развоју пољопривреде и руралних средина, 
развојем инфраструктуре, повезивању малих пољопривред-
них газдинстава с локалним трговцима и прерађивачима. 
Том приликом чланове Одбора и остале присутне представ-
ник Министарства упознао је с активностима и мерама које 
су намењене малим газдинствима и прерађивачима: субвен-
цијама,  регресирањем трошкова, али и давањем различитих 
врста подстицаја и премија. На Одбору се дискутовало и о 
појединим проблемима с којима се суочавају мала газдин-
ства, о могућностима коришћења средстава из ИПА фондо-
ва, стављању у функцију земљишта које није искоришћено, 
потреби промене Закона о враћању пашњака и утрина, поје-
диним правилницима који регулишу право газдинстава из 
маргинализованих подручја да користе средстава уз буџета, 
о питању комасације и др. Препоруке Одбора са седнице су 
следеће: препоручује се Влади и Министарству пољопривре-
де и заштите животне средине, као и другим надлежним 
органима да се у циљу развоја пољопривредне производње, 
прерађивачке индустрије и демографије посебна пажња по-
свети пољопривредној производњи на селу; да се у том циљу 
посвети пажња развоју задругарства, да се обрати пажња на 
то да власници и сувласници прехрамбено-прерађивачке ин-
дустрије буду пољопривредни произвођачи; да се размотри 
могућност да се инвестиције у пољопривреди, складиштењу 
и преради исплаћују као подстицаји; да се у Министарству 
пољопривреде и заштите животне средине уведе функција 
помоћника или државног секретара за село и рурални раз-
вој; да се размотри могућност репрограмирања дугова за 
ПИО и здравствено осигурање пољопривредника и да се си-
стем модификује и унапреди; да се прегледају уредбе и пра-
вилници и усагласе са струковним удружењима; да се због 
штета у пољопривреди унапреди противградна заштита, да 
се обезбеди посебна буџетска ставка за заштиту од града и 
да проценитељи штете буду независни; да се у разговору са 
Министарством за државну управу и локалну самоуправу 
размотри могућност да се у називе насељених места и тери-
торијалних јединица уведе категорија села.

Седница је одржана уз подршку Програма Уједињених нација 
за развој (УНДП) и Швајцарске агенције за развој и сарадњу 
(СДЦ), кроз пројекат  „Јачање надзорне функције и јавности 
у раду Народне скупштине Републике Србије - друга фаза“.

У просторијама Градске општине Пантелеј у Нишу одржа-
на је 24. септембра седница Пододбора за праћење стања у 
пољопривреди у маргиналним – најнеразвијенијим под-
ручјима Републике Србије, током које је разматрано стање 
и перспектива пољопривредне производње на територији 

Скупштина од септембра до новембра 2016. године
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града Ниша, посебно најнеразвијенијих општина и подручја 
(воћарске и виноградарске производње). 

Седница је одржана уз подршку Програма Уједињених нација 
за развој (УНДП) и Швајцарске агенције за развој и сарадњу 
(СДЦ), кроз пројекат  „Јачање надзорне функције и јавности 
у раду Народне скупштине Републике Србије - друга фаза“.

Одбор за пољопривреду, шумарство и водопривреду одр-
жао је 30. септембра седницу у згради Дома културе у Буја-
новцу чија је тема била „Пољопривреда – сточарство, воћар-
ство, повртарство и рурални развој”. На седници се разгова-
рало о проблемима које имају пољопривредни произвођачи 
из тог краја, о коришћењу средстава из ИПАРД фондова, о 
реекспорту пољопривредних производа, задругарству и по-
треби удруживања малих пољопривредних произвођача, по-
следицама потписивања ССП-а по пољопривреду у Србији, 
буџетским средствима од три милијарде динара за рурални 
развој, што је много више него што је издвајано ранијих го-
дина. Након вишесатне расправе чланови Одбора донели су, 
већином гласова, следеће закључке:

-да се подстицаји у пољопривреди и прерађивачкој инду-
стрији, у складу с могућностима, максимално увећају;

- да се средства која су предвиђена за 2016. годину за рурални 
развој што пре пласирају онима којима су намењена и који 
су за њих конкурисали и да се, у складу с тим, правилници 
ускладе са Уредбом;

- да се пооштре фитосанитарне и ветеринарске контроле 
пољопривредних производа који се извозе, посебно оних 
који се извозе на тржиште Русије и Европске уније. На пред-
лог члана Одбора Мирослава Алексића Одбор посебно ис-
тиче реекспорт и мере за спречавање реекспорта воћа и по-
врћа из земаља ЕУ на тржиште Руске Федерације;

- да се испуне, у најхитнијем року, услови за коришћење сред-
става из ИПАРД фондова, да се у складу с тим среди стање 
око зграде, процедуре, Закона о пољопривреди и доврши 
упошљавање. На предлог члана Одбора проф. др Миладина 
Шеварлића Одбор посебно истиче информацију о разлозима 
неакредитовања Управе за аграрна плаћања и планиране ак-
тивности Министарства пољопривреде и заштите животне 
средине за убрзано обезбеђивање услова за акредитовање 
Управе за аграрна плаћања и расписивање конкурса за ко-
ришћење средства ИПАРД-а;

- да се максимално посвети пажња породичним пољо-
привредним газдинствима, посебно малим пољопривредним 
газдинствима у девастираним подручјима, да се подстичу 
удруживања пољопривредника ради ефикасније производње 
и коришћења подстицајних средстава.

Седница је одржана уз подршку Програма Уједињених нација 
за развој (УНДП) и Швајцарске агенције за развој и сарадњу 
(СДЦ), кроз пројекат  „Јачање надзорне функције и јавности 
у раду Народне скупштине Републике Србије - друга фаза“.

СЕДНИЦЕ ОДБОРА ЗАТВОРЕНЕ ЗА 
ЈАВНОСТ

У периоду од септембра до новембра 2016. године одбори 
су одржали више седница затворених за јавност, у складу са 
чланом 255. став 3. Пословника Народне скупштине којим 
је предвиђено да се седница радног тела може затворити за 
јавност на образложени предлог најмање трећине од укупног 
броја чланова радног тела. Седнице су одржане на тему пре-
говарачких позиција Републике Србије за Међувладину кон-
ференцију о приступању Републике Србије Европској унији, 
за поглавља 25 и 26. 

На седници затвореној за јавност Одбор за контролу служби 
безбедности разматрао је и усвојио и Извештај о раду Војно-
безбедносне агенције за период од 1. октобра 2015. године до 
31. марта 2016. године.

ЗАЈЕДНИЧКЕ СЕДНИЦЕ ОДБОРА

Одбор за европске интеграције и Одбор за људска и 
мањинска права одржали су 9. септембра заједничку седни-
цу на којој су народни посланици разматрали питања поло-
жаја и права ЛГБТ особа у Републици Србији. Тим поводом 
одбори су усвојили одређене закључке. 

Више о овој седници на:

http://www.parlament.rs/Peta_sednica_Odbora_za_evropske_
integracije.29650.941.html

ЈАВНА СЛУШАЊА

Одбор за заштиту животне средине одржао је у Народној 
скупштини током новембра укупно три јавна слушања на 
тему: „Системска решења у животној средини – Ср-
бија 2017-2027 – дефинисање проблема“ и то у области-
ма: управљање отпадом, управљање опасним отпадом и 
управљање водама. 

•••

Одбор за рад, социјална питања, друштвену укљученост 
и смањење сиромаштва је такође током новембра одржао 
јавно слушање, на којем је представљен Приручник за пар-
ламентарце „Водич кроз међународно избегличко  право“, 
који је припремио УНХЦР. Приручник је представио Ханс 
Фридрих Шодер, шеф канцеларије УНХЦР-а у Београду. 

•••Седница ван седишта, Бујановац
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Одбор за људска и мањинска права и равноправност полова 
и Регионални савет за сарадњу одржали су јавно слушање на 
тему: „Стратегија за социјално укључивање Рома и Ром-
киња у Републици Србији 2016–25 –  Спровођење и прио-
ритетне мере за период 2017–18“. 

О свим јавним слушањима више на: 

http://www.parlament.rs/aktivnosti/narodna-skupstina/radna-
tela/javna-slusanja.3012.html

АКТИВНОСТИ ПОДОДБОРА 

ПОДОДБОР ЗА ПРАЋЕЊЕ СТАЊА У ПОЉОПРИВРЕДИ 
У МАРГИНАЛНИМ – НАЈНЕРАЗВИЈЕНИЈИМ 
ПОДРУЧЈИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Пододбор за праћење стања у пољопривреди у маргинал-
ним-најнеразвијенијим подручјима Републике Србије у из-
вештајном периоду одржао је три седнице на којима је раз-
матрао примере добре праксе у области комасације, стање 
и перспективе пољопривредне производње на територији 
града Ниша, посебно најнеразвијенијих општина и подручја 
(воћарско виноградарска производња), опасности од ноду-
ларног дерматитиса и других болести животиња, као и стање 
у сточарству и у ветеринарској служби. 

ПОДОДБОР ЗА РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О 
ОБАВЉЕНИМ РЕВИЗИЈАМА ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ 
ИНСТИТУЦИЈЕ
У складу са Одлуком Одбора за финансије, републички буџет 
и контролу трошења јавних средстава о образовању Подод-
бора за разматрање извештаја о обављеним ревизијама Др-
жавне ревизорске институције, одржана је прва седница По-
додбора у овом сазиву, на којој су разматрани улога и значај 
ревизије сврсисходности и механизми за јачање надзорне 
улоге Народне скупштине и Одбора кроз праћење препорука 
датих у извештајима о ревизији сврсисходности и органи-
зовање јавних слушања о извештајима о ревизијама које је 
спровела ДРИ.

РАД ЕКОНОМСКОГ КОКУСА

Економски кокус је током октобра одржао два 
састанка, на којима су изабрани чланови, и то: проф. др 
Владимир Маринковић (председник), Катарина Ракић 
(потпредседник), Жарко Мићин, Милосав Милојевић, Ђорђе 
Милићевић, др Александра Томић, Мирослав Алексић, 
Остоја Мијаиловић и Огњен Пантовић. Усвојен је Статут 
и разговарало се о Предлогу закона о изменама Закона о 
финансирању локалне самоуправе. 

РАД ПАРЛАМЕНТАРНОГ ФОРУМА ЗА 
ЕНЕРГЕТСКУ ПОЛИТИКУ СРБИЈЕ

У октобру је одржан оснивачки састанак Парламентарног 
форума за енергетску политику Србије. Чланови форума 
су: др Александра Томић (председник), Верољуб Арсић, др 
Иван Бауер, др Бранислав Блажић, Драгомир Карић, Драгана 
Костић, проф. др Владимир Маринковић, др Александар 
Мартиновић, Верољуб Матић, др Владимир Орлић, Снежана 
Б. Петровић, Снежана Р. Петровић, Маријан Ристичевић и 
Горан Ћирић, а у његовом раду учешће ће имати и велики 
број непарламентарних чланова. Поред формирања Форума 
потписивањем одлуке, утврђена су и правила о раду. Форум је 
разматрао и значај зелене енергије за одрживи развој Србије.

РАД РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ОСНАЖИВАЊЕ 
ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 
ПОЛИТИЦИ

На основу тачке 1. Одлуке о образовању радне групе за 
оснаживање особа са инвалидитетом у политици у октобру 
је одржан први састанак, на ком је представљен пројекат 
„Јачање политичког учешћа особа са инвалидитетом 
у Србији“. Такође, у сарадњи са Женском парламентарном 
мрежом, Радна група је током новембра одржала скуп на 
ком је презентована сарадња између Народне скупштине и 
организација цивилног друштва. 

Више о овом догађају на: 

http://www.parlament.rs/Prezentovanje_Radne_grupe_za_os-
na%C5%BEivanje_osoba_sa_invaliditetom_i_%C5%BDenske_
parlamentarne_mre%C5%BEe_o_zna%C4%8Daju_neformalnih_
parlamentarnih_grupa.30220.941.html 

Јавна слушања

Скупштина од септембра до новембра 2016. године
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УВОДНИ СЕМИНАР ЖЕНСКЕ 
ПАРЛАМЕНТАРНЕ МРЕЖЕ

У оквиру програма „Јачање надзорне улоге и јавности у 
раду Народне скупштине – друга фаза’’ УНДП и ОЕБС 
организовали су 23–24. септембра Уводни семинар за нове 
народне посланице. Семинар је отворила председница 
Скупштине Маја Гојковић, која је том приликом изјавила да 
ће увођењем закона о спречавању породичног насиља, као и 
изменама Кривичног законика, увођењем нових кривичних 
дела и поооштравањем одређених законских одредаба Србија 
изградити свеобухватан систем борбе против насиља над 
женама. Она је додала да очекује пуну подршку и залагање 
Женске парламентарне мреже и позвала све посланице да 
и у овом сазиву Скупштине Србије буду чланице те групе и 
заједно раде на побољшању положаја жена. Током уводног 
дела скупу су се обратили и Стелијана Недера, заменица 
Сталног представника УНДП у Србији, Јан Лунебург, шеф 
Одељења за демократизацију, представник Мисије ОЕБС 
у Србији, и Соња Лихт, председница Београдског фонда 
за политичку изузетност. Један од предавача на семинару 
била је и Маријана Дуарте Муценберг из Програма за родно 
партнерство Интерпарламентарне Уније, која је одржала 
предавање с темом Родно осетљиви парламент и улога 
Интерпарламентарне уније. Током семинара одржани су 

панели са следећим темама: Осврт на историјат женског 
политичког активизма у Србији, важећи институционал-
ни и законски оквири, Рад Женске парламентарне мреже 
2013-2016 – представљање најзначајнијих резултата, Пла-
нирање активности/рада ЖПМ (2016-2017), Интегрисани 
одговор на насиље над женама, Рад у Скупштини и иску-
ства из рада лидерки. Уводном семинару присуствовало је 
35 народних посланица.

Kонференција Женске парламентарне мреже „Свеобухватни приступ борби против насиља према женама“

Уводни семинар Женске парламентарне мреже
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РАДИОНИЦЕ, КОНФЕРЕНЦИЈЕ, 
ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

РАДИОНИЦА ОДБОРА ЗА ФИНАНСИЈЕ, РЕПУБЛИЧКИ 
БУЏЕТ И КОНТРОЛУ ТРОШЕЊА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА И ДРИ 
Уз подршку Пројекта „Убрзавање механизама одговорно-
сти у области јавних финансија“, који Државна ревизорска 
институција реализује у сарадњи са УНДП - Програмом 
Уједињених нација за развој, чланови Одбора за финансије, 
републички буџет и контролу трошења јавних средстава и 
представници Државне ревизорске институције одржали су 
19. септембра радионицу на тему: „Представљање сектор-
ских налаза из извештаја о ревизијама и усаглашавање 
следећих корака у сарадњи Одбора за финансије, репу-
блички буџет и контролу трошења јавних средстава 
и Државне ревизорске институције“. Радионица је ор-
ганизована у оквиру сарадње коју су Одбор и Институција 
успоставили Меморандумом о сарадњи у јуну 2015. године, 
а која за циљ има континуирано унапређење односа Одбора 
и Институције у области финансијске контроле власти, уз 
промовисање принципа одговорности, транспарентности и 
сврсисходности у трошењу јавних средстава. 

Више о овом догађају на: 

http://www.parlament.rs/Odr%C5%BEana_Radionica_Odbora_
za_finansije,_republi%C4%8Dki_bud%C5%BEet_i_kontrolu_
tro%C5%A1enja_javnih_sredstava_i_Dr%C5%BEavne_
revizorske_institucije.29752.941.html 

•••

У организацији Одбора за људска и мањинска права и рав-
ноправност полова и Заштитника грађана, а уз подршку Ми-
сије ОЕБС у Републици Србији, у Дому Народне скупшти-
не одржана је током септембра конференција под називом 
„Свеобухватни приступ борби против насиља према 
женама“. Симболичним одржавањем конференције на дан 
који се обележава као Међународни дан борбе против насиља 
над женама, учесници су пружили подршку почетку глобал-
не кампање „16 дана активизма против насиља над женама“. 
Циљ одржавања конференције био је сагледавање проблема 
и унапређење сарадње између свих релевантних чинилаца у 
процесу, како државних органа, тако и организација цивил-
ног друштва, како би се убудуће пружала најадекватнија по-
моћ женама жртвама насиља у Србији. 

ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА
У Дому Народне скупштине Женска парламентарна мрежа је 
у сарадњи са Фондом социјалне и демократске иницијативе 
у октобру одржала панел дискусију на тему „Људска безбед–
ност у медијским садржајима“, на којој су представљени 
резултати истраживања јавног садржаја, а говорило се и о 
улози образовног система и креирању перцепције безбедно-
сти у јавности. Састанку је присуствовала и Бранкица Јан-

ковић, повереница за заштиту равноправности. Истражи-
вање је показало да jе веома мали број садржаја у медијима 
посвећен мигрантима, родној равноправности, непознавању 
термина људске безбедности, недостатку анализе које се 
баве тематиком миграната и недостатка употребе родно сен-
зитивног језика у медијима на локалном нивоу. С тим у вези, 
донети су закључци у којима се наводи потреба за појачаним 
надзором рада јавних институција и њихових надлежности, 
санкционисање кршења Кодекса новинара Србије и појача-
на улога организација цивилног друштва које би надзирале 
спровођења закона и регулатива који се односе на безбед-
ност у медијским садржајима. 

КОНФЕРЕНЦИЈА „АРХУС ОГЛЕДАЛО» 
Национална конференција под називом „Архус огледало“, о 
примени Архуске конвенције у Србији, одржана је 18. новем-
бра 2016. године у Народној скупштини, у сарадњи са орга-
низацијом „Млади истраживачи Србије“. Циљ окупљања био 
је подстицање конструктивног дијалога између релевантних 
чинилаца у области заштите животне средине.

ДЕЛЕГАЦИЈА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ НА 
ИНТЕРПАРЛАМЕНТАРНОЈ РАДИОНИЦИ 
Председник Одбора за људска и мањинска права и равноправ-
ност полова Мехо Омеровић, председница Одбора за рад, 
социјална питања, друштвену укљученост и смањење сиро-
маштва Весна Ракоњац и народна посланица Миланка Јевто-
вић Вукојичић учествовали су на интерпарламентарној ради-
оници „Европски парламентарци у борби против модер-
ног ропства“ 27. и 28. септембра 2016. године у Букурешту. 
Радионицу су организовали Група за борбу против трговине 
људима Парламента Румуније и Фондација за борбу против 
трговине људима (Human Trafficking Foundation) из Велике 
Британије. Циљ радионице био је свеобухватнија и делотвор-
нија борба против трговине људима успостављањем сарадње 
између посланика из Мађарске, Молдавије, Украјине, Бугар-
ске, Италије и Србије. На радионици се посебно анализирала 
могућност формирања посебног парламентарног тела које би 
се бавило питањима трговине људима.

Конференција  „АРХУС ОГЛЕДАЛО"

Скупштина од септембра до новембра 2016. године
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УЧЕШЋЕ ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА НА ОКРУГЛОМ СТОЛУ 
У ОРГАНИЗАЦИЈИ ИНТЕРПАРЛАМЕНТАРНЕ УНИЈЕ
Генерални секретар Светислава Булајић учествовала је 28. 
октобра на округлом столу о заједничким принципима под-
ршке парламентима под називом „Изградити да траје: 
циљеви парламентарне подршке за одрживе резултате’’ у 
организацији Интерпарламентарне уније у Женеви.

Светислава Булајић је представила напредак Народне 
скупштине у изградњи институционалних капацитета и ре-
зултате добре сарадње с организацијама које ту изградњу 
подржавају, а посебно програма подршке УНДП. Генерални 
секретар  је била модератор панела „Улога парламената и 
партнера у постизању одрживих резултата“. На овом скупу 

Република Србија је посебно похваљена за изградњу механи-
зама који омогућују слободан приступ информацијама. 

„Важно је да будемо представљени на оваквим глобалним 
форумима и добро је чути похвале и признање за све напоре 
које улажемо да изградимо снажне институционалне капаци-
тете у нашем парламенту. Добро је и то што ће наша искуства 
и резултати бити представљени као пример добре праксе у 
светском извештају Уједињених нација. У наредном перио-
ду снажно ћемо наставити изградњу институција и струч-
них капацитета Народне скупштине с нашим партнерима из 
УНДП како бисмо пружили допринос квалитетном раду на-
родних посланика и већој доступности Народне скупштине 
грађанима“, истакла је Булајићева.

Скупштина од септембра до новембра 2016. године
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Међународна 
сарадња и ЕУ 
интеграције 

Европска конференција председника парламената у Стразбуру

МАЈА ГОЈКОВИЋ НА ЕВРОПСКОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ 
ПРЕДСЕДНИКА ПАРЛАМЕНАТА
Председница Народне скупштине Маја Гојковић учествовала 
је на Европској конференцији председника парламената у 
Стразбуру, у организацији Савета Европе, 15. и 16. септембра 
2016. године. На Конференцији су учествовали председници 
парламената 37 европских држава и  расправљали о улози 
и одговорности парламената у миграторној и избегличкој 
кризи у Европи, о сарадњи националних парламената и 
Савета Европе - заједничком промовисању демократије, 
људских права и владавине права, као и мобилисању 
парламената против мржње и расизма. 

Председница Гојковић била је главни уводничар на тему 
сарадње националних парламената и Савета Европе. 
Том приликом је, између осталог, истакла да је у овом 
тренутку, када се суочавамо с појавом фанатизма и мржње, 
афирмација демократије, људских права и владавине права 
потребнија него икада. Председница је указала на то да 
је Србија посвећена изградњи модерног друштва у чијим 
темељима чврсто стоје вредности Савета Европе и навела да 
је отварање поглавља 23 и 24 још једна потврда да је Србија 
на добром путу да успостави уређену и модерну државу која 
ће радити у интересу и за потребе свих грађана.

Председница НСРС Маја Гојковић је у оквиру Конференције 
имала и билатерални састанак с Педром Аграмунтом, 
председником Парламентарне скупштине Савета Европе, 
током којег је договорена његова посета Србији. На 
маргинама заседања председница Гојковић имала је бројне 
сусрете с председницима парламената чланица Савета 
Европе. У саставу делегације Народне скупштине РС су, 
поред председнице Маје Гојковић, и Александра Ђуровић, 
шеф сталне делегације Народне скупштине Републике 
Србије у Парламентарној скупштини Савета Европе, као и 
Светислава Булајић, генерални секретар Скупштине Србије.  

ПРЕДСЕДНИЦА ГОЈКОВИЋ О КРШЕЊУ ЉУДСКИХ 
ПРАВА У ЖЕНЕВИ
Председница Народне скупштине и шефица сталне делегације 
у Интерпарламентарној унији Маја Гојковић учествовала је 
на 135. заседању Интерпарламентарне уније у Женеви. На 
заседању је било присутно више од 700 парламентараца из 
138 земаља, укључујући и 67 председника и 47 потпредседника 
парламената из читавог света. 

Гојковић је у обраћању Интерпарламентарној унији напоме-
нула да Србија ове године обележава 125 година чланства у овој 
организацији, као и да остаје привржена високим стандардима 
представничке демократије, владавине права, људских права 
и равноправности полова који су имплементирани у Србији, 
као и миру, безбедности и мирољубивој коегзистенцији са 
суседима на Балкану и у Европи.

Говорећи о теми јесењег заседања – „Кршења људских права 
као најава сукоба: парламенти као прва линија одбране“, 
Гојковић је истакла важност улоге парламената у одбрани 
људских права наводећи да су парламенти централно место 
заштите људских права у демократским државама. Основни 
задатак парламената је да доносе законе који ће водити рачуна 
о томе да људска права буду заштићена, указала је Гојковићева и 
додала да ратификацијом међународних правних механизама 
парламенти и државе додатно гарантују поштовање права 
грађана.

„У Србији чинимо и напоре да приближимо парламент гра-
ђанима како би могли да се обрате својим посланицима 
уколико сматрају да им је потребна помоћ у одбрани својих 
права“, нагласила је председница Гојковић. 

Маја Гојковић се у Женеви састала и с председником Интер-
парламентарне уније Сабером Човдаријем, с којим је дого-
ворена посета Србији почетком децембра ове године. 
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Поред председнице, у делегацији Народне скупштине били 
су и народни посланици Милорад Мијатовић, Снежана 
Богосављевић Бошковић, Младен Грујић и Санда Рашковић 
Ивић, као и генерални секретар Народне скупштине Свети- 
слава Булајић, која је била панелиста на округлом столу о 
унапређењу сарадње парламената и донаторских органи-
зација у циљу побољшања скупштинских капацитета. 

УЧЕШЋЕ СТАЛНЕ ДЕЛЕГАЦИЈЕ НСРС НА 62. 
ГОДИШЊЕМ ЗАСЕДАЊУ ПС НАТО-а У ИСТАНБУЛУ
Стална делегација Народне скупштине Републике Србије 
при Парламентарној скупштини НАТО-а учествовала је на 
62. годишњем заседању ПС НАТО-а од 18. до 21. новембра 
2016. године у Истанбулу.

На пленарној сесији парламентарцима су се обратили пред-
седник ПС НАТО-а конгресмен Мајкл Тарнер, председник 
Велике националне скупштине Турске Исмаил Караман, пред-

седник Републике Турске Реџеп Тајип Ердоган, генерални 
секретар НАТО-а и председавајући Северноатлантском 
савету Јенс Столтенберг, као и председница Парламентарне 
скупштине ОЕБС-а Кристин Мутонен. Током састанака 
одбора учесницима ће се, поред осталих, обратити и 
турски министар спољних послова Мевлут Чавушоглу, као 
и начелник Генералштаба Војске Републике Турске генерал 
Халуси Акар.

Током заседања одржани су састанци пет одбора чији су чла-
нови разматрали нацрте извештаја о актуелним безбедносним 
питањима, док је Одбор за цивилну димензију безбедности 
ПС НАТО-а разматрао и усвојио нацрт извештаја „Западни 
Балкан: изазови европских и евроатлантских интеграција“. 
 
У делегацији Народне скупштине, коју је предводио шеф 
делегације Драган Шормаз, учествовали су Владимир 
Ђукановић, проф. др Зоран Драгишић, Наташа Јовановић и 
мр Јасмина Николић. 

ПОТПИСАН 
СПОРАЗУМ О САРАДЊИ 

Председница Народне скупштине 
Маја Гојковић потписала је, у својству 

председника Парламентарне скупштине 
Црноморске економске сарадње, 15. 

септембра  у Стразбуру Споразум о сарадњи 
између Парламентарне скупштине Црноморске 

економске сарадње и Интерпарламентарне 
скупштине држава чланица Заједнице независних 
држава са Валентином Матвијенко, председницом 

Савета Федерације Руске Федерације, у њеном 
својству председника Савета Интерпарламентарне 
скупштине држава чланица Заједнице независних 
држава, који предвиђа сарадњу две организације у 

циљу успостављања стабилности и сигурности, 
јачања демократије, као и складног економског, 
културног и социјалног развоја и мирољубиве 

коегзистенције, а предвиђа и иницирање 
узајамнокорисних пројеката, размену 

искустава и заједничке напоре у 
области законодавних питања.

председник Народне скупштине Маја Гојковић
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Петак, 2. септембар 2016. 
ДЕЛЕГАЦИЈА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ НА ЧЕТВРТОЈ 
КОНФЕРЕНЦИЈИ ПАРЛАМЕНТАРАЦА ДУНАВСКОГ 
РЕГИОНА
Делегација Народне скупштине Републике Србије учество-
вала је на Четвртој конференцији парламентараца Дунавског 
региона, одржаној у Брчком, у БиХ, 1–2. септембра 2016. 
године. У саставу делегације били су потпредседници 
Народне скупштине Верољуб Арсић и Гордана Чомић и 
Владимир Орлић, председавајући Парламентарном одбору 
за стабилизацију и придруживање.

Конференција се одржава у склопу парламентарне димензије 
спровођења Дунавске стратегије Европске уније, у чијој 
реализацији учествује 14 земаља Дунавског слива, од којих 
пет држава нису чланице ЕУ, међу којима је и Србија. Тема 
овогодишње конференције била је „Развој капацитета лучке 
инфраструктуре у земљама Дунавског региона – Улога 
парламентараца у ојачавању и побољшању економских 
односа“.

Имајући у виду да је Дунавска стратегија прва стратегија 
Европске уније која укључује и земље које нису чланице 
ЕУ, сарадња у овом оквиру значи важно искуство и велики 
допринос првом спољнополитичком приоритету Републике 
Србије, а то је чланство у Европској унији.

У раду Конференције учествовали су чланови националних, 
регионалних и локалних парламената земаља Дунавског 
региона, који су на крају Конференције усвојили Заједничку 
декларацију.

Ова активност се реализује уз подршку Пројекта УНДП.

Субота, 10. септембар 2016. 
ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРА И МЛАДИ МОРАЈУ БИТИ У 
ФОКУСУ ДАЉЕГ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПРОЦЕСА
Председница и чланови Одбора за европске интеграције 
и комесар за европску политику суседства и преговоре о 
проширењу Јоханес Хан састали су се у Народној скупштини 
10. септембра 2016. године. 

Том приликом је председница Одбора за европске интеграције 
Мариника Тепић истакла да је Одбор посветио изузетну 
пажњу јачању парламентарне дипломатије, нарочито на нивоу 
комуникације и сарадње са земљама у региону. Тепићева је 
нагласила да су данас видљиви позитивни резултати заправо 
признање свим владама од 2002. године, у чијим мандатима 

је процес интеграција био бржи или спорији, захваливши за 
континуирану  подршку ЕУ. Председница Одбора изразила 
је наду да ће до краја године бити отворена поглавља 25 и 26, 
која обухватају област образовања, науке, културе и младих, 
што је од изузетне важности за подизање свести, нарочито 
младих, о вредностима на којима почива не само Европска 
унија, већ једно уређено друштво. 

 
Европски комесар Хан истакао је важност данашњег 
састанка и због чињенице да се следеће недеље очекује 
извештај високе представнице за спољну политику и 
безбедност ЕУ Федерике Могерини и изразио снажну 
подршку Европске уније реформском програму и процесу 
европских интеграција Србије, као и опредељење Србије да 
настави амбициозан реформски програм. Хан је изразио 
задовољство што постоји сарадња с другим парламентима у 
региону Западног Балкана, али је у тим процесима потребно 
време, јер се у сагледавању процеса прво посматра регион у 
целини, а тек затим земље региона појединачно. 

Током сусрета чланови Одбора разменили су мишљења. 
Овом приликом учешће у разговору узели су и Гордана 
Чомић, Душица Стојковић, Наташа Вучковић, Александар 
Стевановић, Муамрер Бачевац, Жарко Мићин, Владимир 
Орлић и Звонимир Ђокић.

Уторак, 13. септембар 2016. 
НЕМАЧКА ЋЕ КАО ПОУЗДАН ПАРТНЕР ПОДРЖАТИ 
СРБИЈУ НА ПУТУ КА ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ
Чланови Одбора за европске интеграције разговарали су 13. 
септембра 2016. године са Михаелом Ротом (Michael Roth), 
државним министром за Европу Министарства спољних 
послова СР Немачке.

Председница Одбора Мариника Тепић захвалила је министру 
Роту на принципијелној подршци Немачке и Бундестага 
европским интеграцијама Србије. Изразила је захвалност и 
канцеларки Меркел за иницирање конференције за земље 
Западног Балкана, чиме је потврђена подршка политици 
проширења без обзира на проблеме с којима се ЕУ суочава – 
од мигрантске кризе, преко претећег тероризма до Брегзита, 
у чијем решавању солидарно учествује. Она је истакла 
да Србија зна какав је озбиљан посао очекује отварањем 
првих преговарачких поглавља, посебно Поглавља 35, које 
је кључно за напредак у свим другим поглављима, и да је 
потребно ојачати надзорну улогу Парламента и Одбора за 
европске интеграције по свим овим питањима. Присуство 
неколико посланичких група које се противе европским 
интеграцијама Србије М. Тепић види као добар повод да 
се у Народној скупштини одржава и води квалитетнија 
расправа. Председница Одбора најавила је одржавање 

Четврта конференција парламентараца Дунавског региона, Брчко

Одбор за ЕУ интеграције са Комесаром за Европску политику Јоханес 
Ханом
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састанка с колегама из релевантних одбора земаља региона 
до краја године, а овом приликом је министра Рота упознала 
и с прописима којима је дефинисана улога Народне 
скупштине и Одбора у процесу усвајања преговарачких 
позиција по поглављима, те посебно истакла значај сарадње 
с Националним конвентом за ЕУ, који окупља преко 700 
организација невладиног и цивилног сектора.  

Државни министар за Европу Министарства спољних 
послова СР Немачке Михаел Рот истакао је у разговору 
да пут у ЕУ није могућ без парламента који је спреман 
да преузме што већу одговорност. Он је оценио да није 
важно само усвојити законе, већ треба обезбедити да они 
буду примењени у свакодневном животу. Рот је поздравио 
укључивање невладиног и цивилног сектора у процес 
европских интеграција и позвао чланове Одбора на сарадњу у 
региону те потврдио у име Владе и Бундестага да ће Немачка 
бити поуздан партнер Србији и подржати је на путу ка ЕУ.

Присутнима су се обратили чланови Одбора: Душица 
Стојковић, Наташа Вучковић и Звонимир Ђокић, а састанку 
су присуствовали и чланови Одбора Гордана Чомић, Жарко 
Мићин, Елвира Ковач, Александар Стевановић и др Муамер 
Бачевац. 

Петак, 16. септембар 2016. 
МЕЂУПАРЛАМЕНТАРНА КОНФЕРЕНЦИЈА О НАДЗОРУ 
НАД ИПА ФОНДОВИМА ОДРЖАНА У НАРОДНОЈ 
СКУПШТИНИ
Међупарламентарна конференција „Надзор над ИПА фон- 
довима: успеси и изазови“, у организацији Народне скуп-
штине и Европског парламента, окупила је у Београду 16. 
септембра 2016. године више од 40 посланика Европског 
парламента, парламената Западног Балкана и Турске и пред-
ставнике Европског ревизорског суда. 

Учесници Конференције разменили су мишљења и искуства 
у области усклађивања ИПА II са стратегијом проширења; 
парламентарне контроле екстерних инструмената, посебно 
ИПА; ефикасности коришћења фондова ЕУ и интеракције 
с парламентом и цивилним друштвом; инструмената Уније 
за спровођење спољних активности: улога Европског 
парламента и стратегији ИПА II и примена – стратешки 
дијалог између Европског парламента и Европске комисије; 
регионалне и прекограничне сарадње по питању ИПА и 
структурних фондова и увођења буџетске подршке под ИПА 
II: наглашавање улоге парламента у националном буџетском 
циклусу и праћење резултата реформи.

По завршетку рада усвојени су закључци са Конференције, 
након чега је М. Тепић истакла како се може рећи да је 
постигнут консензус по питању интензивирања интерпар-
ламентарне сарадње, како на билатералном ниову тако и 
шире, како би парламентарци послали јасну поруку будућим 
корисницима фондова. 

Петак, 23. септембар 2016. 
ПЕТИ САСТАНАК ПАРЛАМЕНТАРНОГ ОДБОРА ЗА 
СТАБИЛИЗАЦИЈУ И ПРИДРУЖИВАЊЕ ЕУ – СРБИЈА
Пети састанак Парламентарног одбора за стабилизацију и 
придруживање Европске уније и Србије (ПОСП) одржан је 
22. и 23. септембра 2016. године у Народној скупштини. 

Посланици Народне скупштине и Европског парламента 
разговарали су о стању преговора о приступању и 
односима Европске уније и Србије, економском развоју, 
реформи правосудног система, заштити основних права 
и слобода, укључујући и слободу медија, дијалогу о 
нормализацији односа Београда и Приштине, избегличкој 
кризи с којом се суочавају Србија и земље чланице ЕУ, 
усаглашавању спољне и безбедносне политике, политици 
запошљавања и смањењу броја запослених у јавном сектору.  
 
Председник делегације Народне скупштине и копредсе-
давајући Петом састанку др Владимир Орлић захвалио 
је свим институцијама и земљама чланицама на подршци 
Србији на путу ка чланству у ЕУ и изразио задовољство 
због отварања преговарачких поглавља 23 и 24, али и наду 
да ће се отворити и друга, технички спремна поглавља у 
процесу преговарања. Орлић је подсетио да Србија, иако 
није пуноправни члан ЕУ, јесте поуздан и кредибилан 
партнер ЕУ, што је доказала заједничким решавањем питања 
мигрантске кризе, борбом против организованог криминала 
и тероризма, али и учешћем у војним и цивилним мисијама 
ЕУ. 

Едуард Кукан, председник делегације Европског парламента 
и копредседавајући Петом састанку, поручио је учесницима 
да је Србија започела преговоре у време када је ЕУ суочена 
с бројним изазовима, као што су умор грађана Европе услед 
глобализације, притисак миграната и избеглица на европске 
границе, тероризам, односи Украјине и Русије и јачање 
економске доминантности других светских актера. Он је на 
отварању Петог састанка ПОСП-а изразио забринутост због 
опадање подршке грађана Србије чланству у ЕУ и истакао 
да је потребно супротставити се потхрањивању негативних 
осећања код људи. 

Српски и европски парламентарци су првог дана рада, 22. 
септембра, разменили ставове о стању преговора о при-
ступању и односима Европске уније и Србије, економском 
развоју, реформи правосудног система, заштити основних 
права и слобода, укључујући и слободу медија са шефом 
Делегације ЕУ у Србији Мајклом Давенпортом, у име 
Европске комисије, амбасадорком Словачке Дагмар Репче- 
ковом, у име председавања Саветом ЕУ и Ксенијом Милен- 
ковић, в.д. директорком Канцеларије за европске интегра- 
ције, у име Владе Републике Србије.  Другог дана састанка 
посланици Европског парламента и Народне скупштине 
наставили су рад разменом ставова о дијалогу о 
нормализацији односа Београда и Приштине, избегличкој 
кризи с којом се суочавају Србија и земље чланице ЕУ, 
усаглашавању спољне и безбедносне политике, политици 
запошљавања и смањењу броја запослених у јавном сектору. 

По закључењу расправе усвојена је Декларација Петог 
састанка Парламентарног одбора за стабилизацију и 
придруживање Европске уније и Србије, а следећи састанак 
Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање 
Европске уније и Србије одржаће се 15. и 16. марта 2017. 
године у Стразбуру. 

Међународна сарадња и ЕУ интеграције 
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Уторак, 4. октобар 2016. 
ОЧЕКУЈЕМО ОТВАРАЊЕ НОВИХ ПОГЛАВЉА У 
ПРЕГОВОРИМА СА ЕУ ДО КРАЈА ГОДИНЕ
Чланови Одбора за европске интеграције разговарали су 4. 
октобра 2016. године са делегацијом Немачког бундестага, 
коју предводе Миделберг Матијас (Middelberg Mathias), члан 
Oдбора за финансије и председавајући Покрајинској групи 
Доње Саксоније ЦДУ – ЦСУ у Бундестагу и Стефан Албани 
(Stephan Albani), председавајући парламентарној групи 
пријатељства с Југоисточном Европом. 

Председница Одбора Мариника Тепић истакла је да су 
достављене преговарачке позиције за поглавља 25 и 26, које 
ће се разматрати на Одбору за европске интеграције, Одбору 
за културу и информисање и Одбору за образовање, науку, 
технолошки развој и информатичко друштво да би се о њима 
изјаснили пре слања у Брисел.  М. Тепић је додала да је Србија 
отворила најзначајнија преговарачка поглавља са ЕУ – 23 и 
24, а значајно је и поглавље 35, на чије праћење и испуњавање 
колеге из Бундестага обраћају нарочиту пажњу. Поред тога, 
отворено је Поглавље 32, а очекује се и сагласност за отварање 
поглавља 5, 25 и 26 до краја ове године. Председница Одбора 
за европске интеграције поручила је немачким колегама да 
Србија остаје привржена миру и стабилности на Западном 
Балкану и најавила блиску сарадњу с ресорним одборима 
парламената у региону. Такође је нагласила да је Србија 
показала спремност у решавању мигрантске кризе с аспекта 
поштовања људских права. 

Делегација Бундестага поздравила је отварање првих 
поглавља у преговарачком процесу Србије и ЕУ, а посебно 
учешће невладиног и цивилног сектора у том процесу. 
Немачки посланици потврдили су своју подршку Србији 
на европском путу и указали на чињеницу да је Балкан од 
њиховог посебног интереса, те да је битно решити све 
проблеме, јер без сарадње нема заједничког напретка, што 
се видело и на примеру заједничког решавања мигрантске 
кризе. 

Осим председнице Тепић, састанку с делегацијом Бундестага 
присуствовали су и чланови Одбора Душица Стојковић, 
Жарко Мићин, Весна Марковић, Александар Стевановић, 
Хаџи Милорад Стошић и Елвира Ковач.

Среда, 16. новембар 2016. 
УЧЕШЋЕ ДЕЛЕГАЦИЈЕ ОДБОРА ЗА ЕВРОПСКЕ 
ИНТЕГРАЦИЈЕ НА 56. ПЛЕНАРНОМ САСТАНКУ 
КОСАК-А
На 56. пленарном састанку Конференције парламентарних 
одбора за европске послове држава чланица ЕУ – КОСАК, 
који је одржан 13–15. новембра 2016. године у Братислави 
у оквиру парламентарне димензије словачког председавања 
Европској унији, учествовали су представници 28 држава 
чланица Европске уније, Европског парламента, Европске 
комисије, Европског савета, Парламентарне скупштине 
Савета Европе, земаља кандидата за чланство у ЕУ – Србије 
и Турске, као и гости из Норвешке, Грузије, Швајцарске, 
Монака и Андоре. У делегацији Одбора за европске 
интеграције Народне скупштине Републике Србије били 
су Елвира Ковач, заменик председника Одбора за европске 
интеграције, и Душица Стојковић и Александар Стевановић, 
чланови Одбора. На конференцији су учествовали и 
премијер Словачке Роберт Фицо, први потпредседник 
Европске комисије Франс Тимерманс, потпредседник 
Европске комисије за Енергетску унију Марош Шефчович 
и потпредседник Владе и министар унутрашњих послова 
Словачке Роберт Калинак.

На састанку је расправљано о тренутној ситуацији у словач- 
ком председавању Савету Европске уније, јачању улоге наци- 
оналних парламената у Европској унији, као и Трансатлант-
ском споразуму о трговини и инвестицијама (ТТИП) изме-
ђу Европске уније и Сједињених Америчких Држава, о 
Енергетској унији и обезбеђивању спољних граница Европске 
уније у контексту нерегуларних миграција.

Заменица председника Одбора Елвира Ковач изразила је 
у свом обраћању задовољство што су на самом почетку 
словачког председавања у јулу ове године отворена два 
важна поглавља у преговорима Србије са ЕУ, поглавља 23 и 
24. Обавестила је учеснике да је Република Србија спремна 
да се отворе преговори у поглављима 5, 25 и 26 и изразила 
наду да ће ова поглавља бити отворена до краја словачког 
председавања, тј. до краја године. Истакла је да нема сумње 
да се процес интеграције балканских држава суочава с 
тешким изазовима, али да упркос томе сматра да је подршка 
реформама у земљама Западног Балкана од изузетне 
важности, а јасна перспектива чланства у Европској унији је 
кључни фактор стабилности у региону.

У свом говору на тему миграција Душица Стојковић је навела 
да се Србија налази на главној западнобалканској рути 
између држава чланица Европске уније, из којих избеглице 
и мигранти улазе на нашу територију. Изазови с којима 
се суочавамо превелики су за наше капацитете, али смо, 
упркос томе, према избеглицама и мигрантима поступали на 
хуман и достојанствен начин који је у потпуности у складу 
с међународним и европским стандардима. Истакла је да 
је затварање балканске руте утицало на смањење прилива 
миграната који прелазе преко територије Србије, али и да је у 
последње време уочено да се налети миграната опет повећавају 
из месеца у месец те нагласила да је потребно имати у виду 
да, иако је масовни прилив миграната западнобалканском 
рутом смањен, он и даље постоји. Информисала је присутне 
о броју миграната који су прошли кроз Србију у последњих 
годину и по и истакла да су капацитети у Србији углавном 
максимално попуњени па је ангажован ургентни прихват. 
Истакла је да је финансијски овај прилив миграната огроман 
изазов и терет за Србију, која је спремна да учествује и у 
систему квота, у складу с расположивим капацитетима 
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и у мери у којој то буде договорено с Европском унијом 
уколико се мигранти определе да трајно остану у Србији. 
Међутим, навела је да Србија није у могућности да прими 
велики број миграната, укључујући и мигранте којима буде 
одбијен захтев за азил у Европској унији. Закључила је да 
је неопходна координација активности и правовремена 
размена информација свих земаља на рути о свим мерама и 
активностима које се спроводе по питању контроле граница. 

Четвртак, 17. новембар 2016. 
ДЕЛЕГАЦИЈА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ У ПОСЕТИ 
ВРХОВНОЈ РАДИ УКРАЈИНЕ
Током једнодневне посете Одбору за европске интеграције 
Врховне раде Украјине чланови Одбора за европске 
интеграције Народне скупштине Жарко Мићин и др 
Муамер Бачевац разговарали су, 16. новембра 2016. године, 
са заменицом председника Одбора Маријом Јоновом, 
члановима Одбора за европске интеграције и замеником 
директора за Европску унију у Министарству спољних 
послова, а посетили су и Институт филологије Кијевског 
националног универзитета „Тарас Шевченко“ и разговарали 
с предавачима и студентима српског језика. 

Мићин и Бачевац истакли су снажно опредељење Србије за 
даље приближавање Европској унији, у најскорије време и 
чланство у овој заједници држава, посвећеност реформским 
процесима и усаглашавању законодавства с правом 
Европске уније, као и допринос који Србија даје доступним 
иницијативама, политикама и мисијама Европске уније и у 
овој фази. Изразили су и задовољство напретком Украјине 
у процесу придруживања и сарадње у оквиру суседске 

политике Европске уније, посебно привремене примене дела 
Споразума о придруживању о успостављању свеобухватне 
зоне слободне трговине.  

У даљим разговорима чланови наше делегације указали су 
на трајање и сложеност процеса придруживања Европској 
унији и велике напоре учињене протеклих година у процесу 
усклађивања законодавства Србије с правом Европске уније 
и изразили спремност за преношење искустава и најбо- 
љих пракси у процесу усклађивања законодавства и при- 
мене споразума о придруживању Европској унији.
 
Чланови Одбора Врховне раде информисали су о безбе-
дносној ситуацији у Украјини, примени потписаних спора-
зума и изазовима с којима се суочавају у том смислу.
 
Током разговора украјинска страна упутила је извињење 
поводом инцидената на пријатељској утакмици Украјина–
Србија и пружила уверавања да полиција ради на проце-
суирању учесника у тим догађајима. Чланови два одбора 
изразили су опредељеност за даљу и садржајну сарадњу, 
посебно на економском плану, и заложили се за даље 
дефинисање приоритета економске сарадње и трговинске 
размене, кроз парламентарну групу пријатељства у Врховној 
ради и Народној скупштини и разговоре о споразуму о 
слободној трговини. 

Петак, 25. новембар 2016.
ПОГЛАВЉЕ 35 НЕ СМЕ БИТИ РАЗЛОГ ДА СЕ НЕ 
ОТВОРЕ И ДРУГА ПОГЛАВЉА У ПРЕГОВАРАЧКОМ 
ПРОЦЕСУ СА ЕУ
Република Словенија и Државни збор јасно и отворено подр-
жавају европске интеграције Србије, а Поглавље 35 не сме 
бити разлог да се не отворе и друга поглавља у преговарачком 
процесу Србије и ЕУ, поручено је са састанка чланова Одбора 
за европске интеграције с делегацијом Одбора за спољну 
политику Државног збора Републике Словеније, који је 
одржан 25. новембра 2016. године.

Председница Одбора за европске интеграције Мариника 
Тепић истакла је у разговору са словеначким колегама да 
је Србија до сада у преговорима са ЕУ отворила четири 
поглавља и да се још увек нада да ће се до краја године 
отворити још три, технички потпуно спремна поглавља. 
М. Тепић је истакла да су сви свесни значаја Поглавља 35 у 
преговарачком процесу, које боји сва друга поглавља, тако да 
процес више није само технички, већ и политички.

Јожеф Хорват, председник Одбора за спољну политику 
Државног збора Републике Словеније, поручио је да Словенија 
отворено и јасно подржава европске интеграције Србије, а да 
је у тој подршци Државни збор потпуно искрен. Он је оценио 
да је Србија у реформама које спроводи веома успешна, што 
је доказала и отварањем четири поглавља, за која је Државни 
збор имао само позитивне оцене, као и да је, иако ЕУ има 
проблеме, процес проширења најјаче политичко оружје.

Члан делегације Одбора за спољну политику, који је уједно 
и председник Одбора за питања ЕУ Државног збора, Камал 
Изидор Шакер поручио је да Поглавље 35 не сме бити разлог да 
се не отворе и друга преговарачка поглавља, као и да је Слове- 
нија спремна да у том процесу помогне Србији. Он је упутио 
позив председници и члановима Одбора за европске инте-
грације да у првој половини следеће године посете Словенију.

КОСАК
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Српски и словеначки посланици разговарали су о ефектима 
Брегзита на политику проширења, регионалној сарадњи 
и стабилности, давању статуса мањине Србима који живе 
у Словенији, унапређењу економске сарадње и доприносу 
мањинских заједница у Србији процесу интеграција.

У разговору су учествовали чланови Одбора за европске 

интеграције Марко Благојевић, Хаџи Милорад Стошић, 
Елвира Ковач, Жарко Мићин, Весна Марковић, др 
Муамер Бачевац и Звонимир Ђокић, као и председник 
Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање 
др Владимир Орлић, док је са словеначке стране учествовао 
и потпредседник Одбора за спољне послове Државног збора 
Бранислав Рајић. 
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Стеван Максимовић. Суђења у Кнежевини Србији 
пре писаних законика: из архиве пожаревачког 
магистрата. Пожаревац: Штампарија Ђорђа 
Наумовића, 1898

Књига Стевана Максимовића представља значајан извор 
података о установљавању судске власти у савременој Србији. 
Аутор указује на значај података о суђењима магистрата у 
Србији јер у том материјалу види извор знања о обичајном 
српском праву. Значај ових изворника је утолико већи што се 
судство у Србији у првој половини XIX века развијало мимо 
утицаја страних законодавстава. Полазећи од чињенице да 
Србија, која у међународном погледу развој своје савремене 
државности започиње од Букурешког мировног уговора из 
1812. године, током периода свог конституисања скоро до 
половине  XIX века није имала уређено законодавство, аутор 
настоји да истражи по којим законима и уредбама се у Србији 
судило до доношења закона неопходних за успостављање 
правног система нове државе. Односно,  до 25. марта 1844. 
године Србија није имала систематски уређен грађански 
законик, до 29. марта 1860. године кривични законик, до 21. 
октобра 1853. године закон о судском поступку у грађанским 
парницама, а до 10. априла 1865.  закон о кривичном поступку.

Како истиче аутор, ‘’колико је народ српски трпео од неправде 
турских судова најбоље се види отуда што је он одмах у зачетку 
устанка тражио законе и уредбе по којима ће се судити’’. Тако 
је  убрзо након почетка Првог српског устанка, већ 5. маја 
1804. године Скупштина одобрила законик за кривична дела 
који је по Крмчији (црквеном праву) саставио Прота Матеја 
Ненадовић, а исто тако и састав суда на основу тог законика. 
Доношење кривичног законика у доба устанка било је од 
првенственог значаја јер су прилике у земљи биле несређене 
и требало је обезбедити личну и имовинску сигурност.

Совјет који је основан 1805. године, поред управних послова, 
вршио је и судску власт. Како Совјет није могао да суди све 
распре, он је из Смедерева разаслао по нахијама кратке 
уредбе како ваља судити. Крајем 1807. године из Београда 
је расписано по нахијама да се у свакој нахији успостави 
суд од три судије (председник и два члана). Овоме суду 
(магистрату) могао је свако и војводу тужити, а он је морао 
да дође на суд и одговара на оптужбе. Ко није био задовољан 
нахијским судом, могао је да тужи Совјету. По овој наредби 
Совјета магистрати су основани  у свим нахијама у границама 
територија које су Срби под Карађорђем завојевали и против 
њихових пресуда изјављивала се жалба Совјету до 11. јануара 
1811. године. Од тог дана је уредбом од оставших совјетника 

састављен Народни или Велики суд са седиштем у Београду, 
коме је председавао попечитељ правосуђа или велики судија 
вилајетски (народни) и жалба на пресуду магистрата се 
изјављивала Великом суду. 

Као и магистрати, тако и Совјет, а касније и Велики суд, 
судили су кривичне, грађанске и брачне парнице. За грађанске 
парнице није било никаквих закона, а њихово извиђање и 
суђење оснивало се на разуму судија. У формалном погледу, 
по разуму судија су се судиле и кривичне парнице  с обзиром 
на казне предвиђене у раније поменутом кривичном законику 
који је саставио Прота Матеја Ненадовић. Пресуде турских 
судова морале су доћи пред српске судове, а Карађорђе је 
као вожд вршио судску власт у свим областима. Аутор за 
изворе података о том времену наводи Протокол шабачког 
магистрата и Карађорђев деловодни протокол. По одласку 
Карађорђа из земље 21. септембра 1813. године, Турци су 
поново успоставили своју власт, судили и пресуде извршавали 
по својим законима све до Другог српског устанка под Кнезом 
Милошем 1815. године, кад је он закључио уговор с Марашли 
Али-пашом. Међутим, уговорени двојни систем суђења, по 
којем кадија и муселим суде Турцима, а кнезови уз муселима 
Србима није могао дуго трајати.  Срби су настојали да добију 
судску власт у своје руке, што су и постигли.  Већ 1820. године 
установљен је суд у Крагујевцу, а 1821. у Пожаревцу као 
народни судови с правом суђења људима из округа у којима 
су живели. Основана је и народна канцеларија у Крагујевцу 
с правом суђења људима из града. Године 1823. установљени 
су народни судови у Шапцу, Ваљеву и Јагодини, а доцније и 
по свим нахијама с правом суђења грађанских, кривичних 
и брачних парница. За кривичне и грађанске спорове није 
било поступка, већ се судило по памети. Кнез Милош био је 
касациона власт у свим споровима, а понекад је и сам судио.

Године 1825. установљен је Велики суд у Крагујевцу, којем су 
били подређени сви други судови. Велики (Народни) суд је 6. 
јуна 1825. са одобрењем  Кнеза Милоша издао уредбу бр. 568 
о суђењу у магистрату. Из ове уредбе (поступка) види се да 
су странке биле дужне да најпре суде код кметова, а у случају 
незадовољства код кнеза од кнежине, магистрата и Великог 
суда и да је одлуке за важнија дела доносио Кнез Милош. 
Оваква организација судске власти трајала је до доношења 
Сретењског устава 1835. године.

Сретењски устав је утврдио три степена судске власти: 
окружне судове у првом степену, Велики суд као апелациони 
суд у другом степену и  Државни савет у трећем степену. Ипак, 
како је Кнез Милош услед протеста Русије, Аустрије и Турске 
месец и по дана након доношења укинуо Сретењски устав, 
организација судске власти установљена овим уставом није 
примењена већ је остала иста као и раније.  Према устројству 
Државног  савета од 29. јуна 1835. године, он је имао уредбено 
и судбено одељење. Чланови оба одељења улазили су у састав 
опште седнице. Судбено одељење је прегледало пресуде 
магистрата и судило. Жалба на пресуду судског одељења 
подносила се општој седници Државног савета, чија је 
дужност била да упути извесне кривичне парнице кнезу на 
решавање. 

Након што је представио развој судске власти од 1804. 
до 1836. године, аутор наставља да излаже организацију 
правосуђа од 1836. до 1865. године наводећи документа према 
којима су вршене поједине измене у судству тадашње Србије 
и грађанске и кривичне парнице суђене у пожаревачком 
магистрату од 1827. до 1844. године. Максимовић своју 
књигу, којом се наставља рад започет издавањем Протокола 
шабачког магистрата од 1808. до 1812. године које је објавило 
Српско учено друштво 1868. године, сматра прилогом за 
изучавање историје права у Србији.

Из библиотеке
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80 година од изградње Дома Народне скупштине и одржавања прве седнице у новом здању

Изложба „Мајстори науке“

Скупштина  
и грађани 

Председница Народне скупштине Маја Гојковић је 20. 
октобра отворила изложбу поводом јубилеја 80 година од 
изградње Дома Народне скупштине и одржавања прве 
седнице у новом здању. Изложбом је приказан дуг пут 
изградње и уметничке вредности Дома Народне скупштине 
која је отпочела 27. августа 1907. године, када је краљ Петар 
I Карађорђевић положио камен темељац, а завршена 18. 
октобра 1936. године, кроз аквареле Николаjа Kраснова, 
фотографиjе настанка зграде, као и комаде намештаjа настале 
по цртежима Kраснова. Дом Народне скупштине проглашен 
је за споменик културе 1984. године. Тим поводом Служба 
Народне скупштине урадила је публикацију „Дом Народне 
скупштине  - уметничке вредности“.

•••

Потпредседник Народне скупштине проф. др Владимир 
Маринковић, 14. новембра отворио је изложбу под називом: 
„Мајстори науке“, коју је организовала амбасада Словачке 
у Београду.  На 25 панела у Централном холу Дома Народне 
скупштине представљено је научно наслеђе којим располаже 
Република Словачка. Присутнима се обратила и амбасадорка 
Словачке у Београду, Њ.Е. Дагмар Репчекова.
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БОШКО 
ОБРАДОВИЋ

Посланичка група Двери 

Година рођења: 1976.

Занимање: професор српске књижевности и 
језика

Датум потврђивања посланичког мандата: 
03.06.2016.

Чланство у одборима: Одбор за Косово и 
Метохију (члан), Одбор за рад, социјална 

питања, друштвену укљученост и смањење 
сиромаштва (члан), Одбор за права детета 

(заменик члана)

Место пребивалишта: Чачак

Представљамо

1. Који су Вам омиљени писци, да ли их имате?

Када хоћу да се одморим и вратим „лепој књижевностиˮ, 
онда су ту неизбежни Достојевски и Црњански, а недавно 
сам заронио и у духовити свет Тонија Парсонса и српску 
историјску фантастику Дејана Стојиљковића. Омиљени 
наслов последњих година ми је свакако „Фајронт у Сарајевуˮ 
др Нелета Карајлића, који описује стварање „Забрањеног 
пушењаˮ и културног покрета „новог примитивизмаˮ уз 
који смо одрастали.  Најзначајнија књига која се појавила 
у последње време за мене је „Дух самопорицања” проф. др 
Мила Ломпара. Поред тога, како је наша генерација посебно 
била везана за читање стрипова, своју колекцију употпунио 
сам на Сајму књига у Београду првим бројем „Алана Фордаˮ и 
додао јој неколико сјајних наслова везаних за догодовштине 
Мистер Ноа, Текса Вилера и Модести Блејз. 

2. Налазите ли времена да читате?

Читање је дуго била моја струка, јер сам дипломирани 
професор књижевности. Кад имате времена да читате, тада 
се рађа потреба и да пишете. Тако се десило да сам написао 
три књиге. Данас не стижем да читам колико сам навикао 
и колико бих желео, и моја интересовања прилагодила су 
се мом позиву – читам углавном политичку, економску и 
историјску литературу. Писање ћу оставити за неки мирнији 
период.

3. Да ли сте имали хероје/узоре у детињству, 
имате ли их сада и које?

Нема већих хероја и узора од српских војника из балканских 
ратова и Првог светског рата. Њихов подвиг повратка у 
отаџбину и ослобођења Србије величанствена је епопеја. 
У наше доба српски спортисти су ратници тог формата 
и успеха. За мене су Дејан Бодирога, Радован Караџић и 
Малколм Мухарем узори тог српског господског понашања 
и невиђене креативности у свету спорта, политике и културе. 

4. Шта неког чини херојем?

У српској народној традицији јунаштво је бранити друге, 
посебно немоћне и неправедно гоњене, а чојство заштитити 

друге од себе. Ово друго је посебна врста херојства, која се 
често занемарује у савременим околностима. Да би неко био 
прави херој, потребно му је и чојство и јунаштво.

5. Како изгледа један Ваш дан ван НСРС?

Дани ван скупштинског рада, који се често може описати 
оном народном „од јутра до сутраˮ, посвећени су обаве-
зама председника Српског покрета Двери, а сада већ 
и кандидатури за председника Србије на наступајућим 
председничким изборима. Све слободно време посвећујем 
искључиво породици.  

6. Шта се мења кад неко постане народни 
посланик?

Најдрастичнија промена је још мање времена за породицу, 
као и потпуно другачија слика у очима грађана, који те сада 
посматрају много озбиљније али и са много више критичког 
приступа. Захвалан сам службеницима Народне скупштине, 
без којих не бисмо успели тако лако да се снађемо на новој 
и одговорној дужности. Њихова стручност и преданост 
оставили су на мене најјачи утисак, јер се њихов рад не види 
у директним преносима скупштинских заседања, а без њих 
ниједна скупштинска седница не би могла да се одржи. То 
сви треба да ценимо.

7. Имате ли неки мото/девизу које се држите?

Руководим се животном девизом војводе Живојина Мишића: 
„Ко сме, тај и може; ко нема страха, тај иде напред!“ Мислим 
да нам данас недостаје те вере у себе, вере у Србију и у нашу 
будућност у нашој земљи, спремности да се супротставимо 
лошим појавама у друштву и заједнички радимо на бољим 
условима живота у нашој држави. Ово је посебно алармантно 
када узмете у обзир број младих и високообразованих људи 
који напуштају Србију. Време је да коначно ствари узмемо у 
своје руке и уредимо Србију као најлепше место на свету за 
живот наших породица.

Ако хоћете један духовит животни мото, онда нема бољег 
од оног из стрипа „Алан Фордˮ: „Ако каниш побиједити, не 
смијеш изгубити.ˮ


