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TЕМА БРОЈА
Међународна конференција „Транспарентност и
одговорност за делотворан надзор: улога парламента"
ПРЕДСТАВЉАМО: Др Александра Томић

Поред овога, као и у свим претходним бројевима,
читаоци ће имати прилику да се упознају и са редовним
законодавним и другим активностима Народне скупштине
током априла, маја и јуна месеца.
Посебно бих издвојила обраћање председника Републике
Италије господина Серђа Матарелија на посебној Трећој
седници Народне скупштине у 2015. години.

Уводна реч

Генерални секретар Народне скупштине Јана Љубичић

З

а нама су три веома интензивна месеца, о чему ћете
читати у овом броју.

Овога пута као тему броја издвајамо међународну
конференцију „Транспарентност и одговорност за
делотворан надзор: улога парламента”, која је одржана
крајем маја месеца.
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У циљу разматрања питања реформе политичког система
и припреме предлога за његово унапређење, председник
Одбора за уставна питања и законодавство је 15. маја
образовао Акциону групу за реформу политичког система
коју чине представници свих посланичких група у Народној
скупштини.

Такође, поносни смо што је ново идејно решење
Кворума донело и већи број читалаца. Ново дизајнерско
решење је проистекло из наше потребе да читаоцима
понудимо савременији дизајн, не напуштајући обележја
визуелног идентитета Народне скупштине, која је чине
препознатљивом у јавности.
Решење је осмишљено у сарадњи са колегама из
канцеларије УНДП, у оквиру пројекта „Јачање надзорне
функције и јавности у раду Народне скупштине Републике
Србије“, који заједнички спроводе Народна скупштина
и Програм Уједињених нација за развој (УНДП) уз
финансијску подршку Швајцарске агенције за развој и
сарадњу (СДЦ).
Представићемо и неке од нових наслова којима је недавно
обогаћен фонд књига наше библиотеке.
У периоду који је пред нама очекује нас пуно посла
и трудићемо се да вас правовремено и квалитетно
информишемо на страницама „Кворума“.
До наредног броја,

Јана Љубичић
Генерални секретар Народне скупштине

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“.

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

ТЕМА БРОЈА

Међународна
конференција
„Транспарентност и одговорност за делотворан надзор:
улога
парламента”

ГОПАК

Међународна конференција
„Транспарентност и одговорност за
делотворан надзор: улога парламента”
СНАЖАН ПАРЛАМЕНТ ТЕМЕЉ БОРБЕ
ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
Корупција омета одрживост и развој економије, угрожава
социјалну сигурност и правичност, подрива правну државу
и нарушава одговорност владе, као и поверење јавности.
Она је једна од највећих проблема данашњице и зато
Народна скупштина мора да буде темељ борбе против
корупције, оцењено је на Међународној конференцији
„Транспарентност и одговорност за делотворан надзор:
улога парламента”, која је у мају одржана у Дому Народне
скупштине.
На конференцији, на којој је учествовало седам држава,
заједнички је оцењено да парламентарци имају водећу
улогу у подизању свести о важности борбе против
корупције, и то кроз доношење закона и унапређење
надзорне функције над трошењем буџетског новца.
Учесници су се, такође, сложили да задатак сваког
парламента мора да буде промовисање нулте толеранције
на корупцију. Током конференције представљене су
активности и резултати двогодишњег рада ГОПАК-а у
Србији, а одржан је и низ панел-дискусија на тему значаја
водеће улоге парламентараца у процесу промовисања
свести о борби против корупције, потребе парламента
за транспарентношћу, доступношћу и парламентарним
интегритетом у борби против корупције, као и о надзору
финансија и проширивању надзорне улоге путем
иновативних приступа.
Крајњи циљ Конференције био је стварање регионалног
огранка ГОПАК-а. кроз Меморандум о сарадњи који
су потписали парламентарци Азербејџана, Босне и
Херцеговине и Албаније. Меморандумом, који су потписали
и представници Грузије, Молдавије и Црне Горе, отворена

је могућност да и те земље формирају своје националне
огранке ГОПАК-а, те у будућности постану чланице
регионалног огранка. Својим потписима парламентарци
су потврдили намеру да се кроз сарадњу и повећање
транспарентности и одговорности јавних институција
супротставе корупцији. Њиме је преузета обавеза
размене најбољих видова праксе у домену повећавања
транспарентности и одговорности с циљем ефективног
надзора од стране парламента, а нарочито надзора над
финансијама. Меморандумом је предвиђено организовање
заједничких конференција, семинара, радионица, састанака,
обука, као и подршка пројектима у циљу сарадње,
укључујући ту заједничке иницијативе у домену доношења
закона, истраживачке пројекте, студије, извештаје и
развијање политике деловања. Кроз размену информација
о националним политикама биће олакшано успостављање
веза међу политичарима, организацијама цивилног друштва
и међународним организацијама.
Подршку транспарентности и борби против корупције
Народној скупштини пружају УНДП и Швајцарска агенција
за развој и сарадњу.
ГОПАК у Србији формиран је 2013. године и чине га
садашњи и бивши посланици из различитих политичких
странака, а потписивањем Меморандума о сарадњи постао
је лидер на Балкану у борби против корупције.
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Међународна конференција „Транспарентност и одговорност
за делотворан надзор: улога парламента”
и канцеларије Програма Уједињених нација за развој
у тим земљама, које већ годинама подржавају напоре
парламената усмерене ка јачању одговорног управљања,
транспарентности и одговорности јавних институција.
Велику захвалност дугујемо и Швајцарској агенцији за
развој и сарадњу и, посебно, Програму Уједињених нација
за развој у Србији, који су од оснивања подржали окупљање
народних посланика у Србији око идеје промоције борбе
против корупције, пре свега у оквиру националног ГОПАК
огранка.
Овом конференцијом успостављена је платформа за
сарадњу међу парламентарцима у циљу поменуте борбе
и призната чињеница да повећана глобална повезаност
изискује снажну регионалну сарадњу. У тој сарадњи Србија
је данас лидер, захваљујући нашем ГОПАК-у“.

ОЛГИЦА БАТИЋ

председник ГОПАК Србија
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„Желели смо да пошаљемо поруке парламентараца у
региону да стоје уједињени у намери хватања укоштац
са корупцијом, једном од највећих пошасти глобалних
размера. Сви учесници Конференције преузели су обавезу
на себе да размењују најбоље видове праксе у домену
повећања транспарентности, одговорности и делотворног
надзора над радом извршне власти, коју као парламентарци
можемо и морамо предузети, јер смо и првопозвани
да то учинимо, посебно у домену јавних финансија и
финансијског надзора.
Ова конференција начинила је и корак више, а он се огледа
у промовисању потребе за удруживањем напора у борби
против корупције у региону који дели сличне проблеме,
свесни чињенице да корупција није херметички затворена
целина својствена једној држави, већ да је присутна свуда,
у различитим појавним облицима, а да нас разликују
модалитети и начини борбе против исте.
О успешности Конференције довољно говори чињеница
да је потписан Меморандум о сарадњи са ученицама
Конференције, те да је формиран Регионални огранак
ГОПАК-а у складу са Повељом о оснивању који у
овом моменту чине Србија, Азербејџан и Албанија са
тенденцијом ширења држава чланица и подстреком да и
преостале земље у региону формирају своје националне
огранке како би нам се што скорије придружиле.
Тиме се ГОПАК у Србији наметнуо као лидер у борби
против корупције у оквиру свог деловања и, будући
да смо иницирали одржавање поменуте међународне
конференције, Београд ће у првом мандату, који траје
годину дана, бити седиште Регионалног огранка ГОПАК-а.
Предстоји нам много посла – избор органа Регионалног
огранка ГОПАК-а у чији састав улазе парламентарци
поменутих земаља, с посебним освртом на избор чланова
секретаријата који представља строго оперативно тело
које ће имати прилично тежак задатак – израду нацрта
стратегије рада, израду плана активности…
Задовољство ми је истаћи да су се на Конференцији
окупили парламентарци из седам земаља региона, као

ВЕРОЉУБ АРСИЋ

потпредседник парламента и председник
скупштинског одбора за финансије
„Сваки парламент треба да промовише принцип
отворености у раду и позивања на одговорност. Задатак
парламента је да контролише трошење буџетског новца
и извршна власт мора да буде изложена сталном надзору
парламента и независних тела. Обезбеђивање веће
транспарентности треба да буде брига сваког парламента,
као и позивање на принцип одговорности за јавно
изговорену реч. У прилог томе иде податак да је Повереник
за информације од јавног значаја оценио да је Скупштина
Србије најотворенија државна институција.“

Међународна конференција „Транспарентност и одговорност
за делотворан надзор: улога парламента”

ЗОРАН БАБИЋ
члан ГОПАК-а

„Парламентарци су јасно одређени у борби против
корупције, свесни да је то предуслов за квалитетнији живот
грађана. Парламент треба да буде мотор сваког друштва
у борби против тог проблема, а посао свих нас је да
поставимо систем вредности тако да су „лоши момци“ они
који се баве корупцијом, а не они који на њу указују. Зато вас
подсећам да је Народна скупштина недавно Усвојила закон
о узбуњивачима.“

ИЗАБЕЛ ПЕРИХ

Швајцарска агенција за развој и сарадњу
„Швајцарска је земља с једним од најнижих степена
корупције. Из те перспективе могу да потврдим да је снажан
парламент не само предуслов за демократски развој, него
је и од виталног значаја за финансијску контролу извршне
власти. Захваљујући управо јаким институцијама, а посебно
парламенту, Швајцарска се налази на седмом месту на листи
од 177 земаља са ниском корупцијом.“

5

ИРЕНА ВОЈАЧКОВА СОЛОРАНО

стална координаторка УН и стална представница
УНДП-а у Србији
„УНДП пружа помоћ како би се радило на јачању надзорне
функције парламента, унапређењу јавних институција
на националном и локалном нивоу и отварању портала
на којима ће моћи да се прати јавна потрошња. Догађаји
попут Међународне конференције ГОПАК доприносе
јачању положаја парламента и унапређењу његове надзорне
функције, јер отварају могућност за размену нових идеја у
унапређењу борбе против корупције“.

ДУБРАВКА ФИЛИПОВСКИ
члан ГОПАК-а

„Србија је иницијатор сарадње у борби против корупције
и надзора над јавним финансијама у Региону. Парламент
треба да буде на првој линији борбе против корупције.“

Скупштина од
aприла до јуна

Седница Народне скупштине

Активности Народне скупштине
у периоду април – јун 2015. године
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ДОНЕТИ ЗАКОНИ
Народна скупштина је у периоду април – јун 2015. године
донела 39 закона.
На Трећој седници Првог редовног заседања у
2015. години Народна скупштина донела је Закон о
инспекцијском надзору и Закон о утврђивању јавног
интереса и посебним поступцима експропријације и
издавања грађевинске дозволе ради реализације пројекта
изградње „Београд на води“. На истој седници Народна
скупштина донела је Аутентично тумачење одредбе члана
13. став 3. тачка 5) Закона о основама система образовања и
васпитања.
На Четвртој седници Првог редовног заседања у 2015.
години Народна скупштина донела је: Закон о изменама
и допунама Закона о заштити становништва од заразних
болести, Закон о потврђивању Споразума између Републике
Србије и Канаде о подстицању и заштити улагања, Закон
о потврђивању Споразума између Републике Србије
и Владе Републике Јерменије о економској, научној и
техничкој сарадњи, Закон о потврђивању Споразума
између Републике Србије и Владе Грузије о сарадњи у
области туризма и Закон о потврђивању Споразума између
Републике Србије и Кабинета министара Украјине о сардњи
у области туризма.
На Петој седници Првог редовног заседања у
2015. години Народна скупштина донела је: Закон

о жичарама за транспорт лица, Закон о уговорима о
превозу у железничком саобраћају, Закон о изменама и
допунама Закона о запошљавању и осигурању за случај
незапослености, Закон о употреби знаковног језика, Закон
о потврђивању Споразума о ваздушном саобраћају између
Владе Републике Србије и Владе Уједињених Арапских
Емирата, Закон о потврђивању Споразума о ваздушном
саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Народне
Републике Кине и Закон о потврђивању Споразума између
Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније о
утврђивању граничне процедуре за железнички гранични
прелаз Прешево – Табановце
На Шестој седници Првог редовног заседања у 2015.
години Народна скупштина донела је: Закон о заштити
права на суђење у разумном року, Закон о допуни Закона о
судијама, Закон о изменама и допунама Закона о приватном
обезбеђењу, Закон о потврђивању Протокола број 15 којим
се мења Конвенција за заштиту људских права и основних
слобода, Закон о потврђивању Споразума између Владе
Републике Србије и Владе Руске Федерације о узајамној
заштити тајних података и Закон о потврђивању Споразума
између Владе Републике Србије и Савета министара
Републике Албаније о узајамном признавању возачких
дозвола.
На Седмој седници Првог редовног заседања у 2015.
години Народна скупштина донела је: Закон о изменама и
допунама Закона о правној заштити индустријског дизајна,
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Руске Федерације о узајамном признавању
и еквиваленцији јавних исправа о стеченом образовању
и научним називима и Закон о потврђивању Споразума
између Владе Републике Србије и Владе Републике
Македоније о узајамном признавању јавних исправа о
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стеченом образовању и стручним, академским и научним
називима.
На Осмој седници Првог редовног заседања у 2015.
години Народна скупштина донела је Закон о изменама и
допунама Закона о ваздушном саобраћају, као и Аутентично
тумачење одредбе члана 54. став 1. Закона о високом
образовању.
На Деветој седници Првог редовног заседања у 2015.
години Народна скупштина донела је Закон о изменама
и допунама Закона о приватизацији и Закон о изменама и
допунама Закона о стандардизацији.
Током ванредног заседања у 2015. години Народна
скупштина донела је: Закон о одбрани од града, Закон о
запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима,
Закон о изменама и допунама Закона о министарствима,
Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Руске Федерације о војно-техничкој
сарадњи, Закон о потврђивању Споразума између Владе
Републике Србије и Владе Републике Белорусије о сарадњи
у области одбране, Закон о потврђивању Уговора о
изменама и допунама Финансијског уговора (Програм
модернизације школа) између Републике Србије и Европске
инвестиционе банке, Закон о изменама и допунама Закона
о акцизама, Закон о потврђивању Конвенције о заједничком
транзитном поступку, Закон о потврђивању Конвенције о

поједностављењу формалности у трговини робом, Закон
о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат унапређења
земљишне администрације у Србији) између Републике
Србије и Међународне банке за обнову и развој (Зајам за
развој и реструктурирање предузећа SOE-DPL), Закон о
потврђивању споразума између Владе Републике Србије и
Владе Републике Финске о бављењу плаћеним пословима
чланова породица запослених у њиховим дипломатским
мисијама, контуларним представништвима или мисијама
при међународним владиним организацијама, Закон о
изменама и допунама Закона о јавном информисању и
медијима и Закон о потврђивању Споразума између Владе
Републике Србије и Владе Народне Републике Кине о
обостраном оснивању културних центара.
•••
ОБРАЋАЊЕ ПРЕДСЕДНИКА ИТАЛИЈЕ НАРОДНИМ
ПОСЛАНИЦИМА
На Трећој посебној седници у 2015. години народним
посланицима обратио се Серђо Матарела, председник
Републике Италије.
Стенографске белешке са ове седнице можете прочитати
на интернет страници Народне скупштине http://www.
parlament.gov.rs/Tre%C4%87a_posebna_sednica_Narodne_
skup%C5%A1tine_Republike_Srbije_u_2015._godini.25704.941.
html
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ИЗАБРАНА ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ
РАВНОПРАВНОСТИ
На Деветој седници Првог редовног заседања у 2015.
години Народна скупштина је, на предлог Одбора за
уставна питања и законодавство, изабрала Бранкицу
Јанковић за повереницу за заштиту равноправности.
•••
ИЗАБРАНЕ СУДИЈЕ КОЈЕ СЕ ПРВИ ПУТ БИРАЈУ НА
СУДИЈСКУ ФУНКЦИЈУ
У току Првог редовног заседања у 2015. години Народна
скупштина је, на предлог Високог савета судства, донела две
одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску
функцију.
•••
ДОНЕТЕ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА
УПОТРЕБЕ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ И УЧЕШЋУ ПРИПАДНИКА
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ У МУЛТИНАЦИОНАЛНИМ
ОПЕРАЦИЈАМА У 2015. ГОДИНИ
Током ванредног заседања у 2015. години Народна
скупштина донела је Одлуку о усвајању Годишњег
плана употребе Војске Србије и других снага одбране у
мултинационалним операцијама у 2015. години и Одлуку
о учешћу припадника Војске Србије у мултинационалним
операцијама у 2015. години.
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•••
ОБРАЗОВАНА АКЦИОНА ГРУПА ЗА РЕФОРМУ
ПОЛИТИЧКОГ СИСТЕМА
У циљу разматрања питања реформе политичког система
и припреме предлога за његово унапређење, председник
Одбора за уставна питања и законодавство образовао
је 15. маја Акциону групу за реформу политичког
система, коју чине представници свих посланичких група у
Народној скупштини: Зоран Бабић (председник), др Дијана
Вукомановић, Александар Југовић, Бојан Костреш, Шаип
Камбери, Мирослав Маркићевић, др Милорад Мијатовић,
Балинт Пастор, Петар Петровић, Момо Чолаковић, Гордана
Чомић и Марко Ђуришић.
Више о документима о раду и активностима Акционе
групе можете погледати на интернет страници: http://
www.parlament.rs/narodna-skupstina-/sastav/radna-tela/
akciona-grupa-za-reformu-politickog-sistema.2851.html
•••
ОСНОВАН ПАРЛАМЕНТАРНИ ФОРУМ ЗА ЕНЕРГЕТСКУ
ПОЛИТИКУ СРБИЈЕ
У Народној скупштини је 29. јуна 2015. године основан
Парламентарни форум за енергетску политику Србије.
Форум је добровољна, нестраначка и неформална
парламентарна група народних посланика, основана на
иницијативу др Александре Томић, председника Одбора
за привреду, регионални развој, трговину, туризам и

енергетику на неодређено време, са циљем да окупи
кључне актере у сектору енергетике како би се омогућила
квалитетна комуникација и размена идеја и мишљења о
свим актуелним темама из те области. На тај начин народни
посланици биће у могућности да приликом доношења
закона заузимају ставове засноване на квалитетним
и потпуним информацијама које одражавају бројна и
различита гледишта.
Чланови Форума су: др Александра Томић (председник),
Верољуб Арсић, Зоран Бабић, др Бранислав Блажић, Ивана
Динић, Драган Јовановић, Верољуб Матић, др Владимир
Орлић, проф. др Небојша Петровић, Марјан Ристичевић,
Иван Јовановић и Ђорђе Чабаркапа.
Више о активностима овог форума моћи ћете да прочитате
у наредном броју Кворума.

АКТИВНОСТИ ОДБОРА
Одбор за културу и информисање размотрио је током
априла Информацију у вези са приватизацијом Авала
филма. Том приликом наглашено је да у најављеном
процесу приватизације неопходно заштитити јавне
интересе и културна добра Авала филма, а предложено је и
формирање радне групе која ће израдити план наступања
према надлежним органима како би се на најадекватнији
начин решило питање заштите архива Авала филма.
Чланови Одбора за здравље и породицу су се на седници
одржаној током априла информисали о законодавним и
другим активностима у области заштите становништва од
заразних болести. Том приликом истакнуто је да постоји
колизија између Закона о правима пацијената и Закона
о заштити становништва од заразних болести и да је
неопходно што пре обавити њихово усаглашавање како би
се отклониле све нејасноће у вези са вакцинацијом. Такође,
истакнут је значај промоције вакцинације становништва
и правовремено и исправно информисање грађана о овој
теми.
ОДБОР ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ШУМАРСТВО И
ВОДОПРИВРЕДУ је на седници одржаној у мају размотрио
проблем нефункционисања противградне заштите у
Србији. Том приликом истакнути су највећи проблеми у
овој области, а пре свега недостатак противградних ракета,
финансијских средстава за ангажовање стрелаца, чињенице
да је постојећи буџет рестриктиван и да је неопходно
приступити изменама законске регулативе која регулише
ову материју.
На седници Одбора за рад, социјална питања, друштвену
укљученост и смањење сиромаштва разматрано
је покретање иницијативе ка Министарству за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања за закључивање
споразума између Републике Србије и Републике Црне
Горе о слободном кретању радне снаге по нордијском
моделу сарадње, а у складу са Пројектом Игманске
иницијативе. Потписивање билетералног споразума има за
циљ да обезбеди грађанима обављање сезонских, односно
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привремених и повремених послова у Црној Гори, уз
социјално, здравствено и пензионо осигурање.
На седници Одбора за људска и мањинска права и
равноправност полова одржаној током маја разматрана
је тренутна ситуација све учесталијег насиља над женама
и породичног насиља са смртним исходом. Том приликом
истакнуто је да је од почетка 2015. године 26 жена смртно
страдало у породичном и партнерском насиљу. Изнето је
више сугестија и предлога који имају за циљ спречавање
сваког вида насиља у породици и како превентивно
деловати да до оваквих појава не долази. Министарство
правде израдило је платформу која представља полазни
документ у решавању проблема породичног насиља и
повећаног извршења кривичних дела против полне слободе.

заједница у остваривању права националних мањина и о
остваривању права на информисање на језику националних
мањина.

•••
СЕДНИЦЕ ОДБОРА ЗАТВОРЕНЕ ЗА ЈАВНОСТ
Одбор за Косово и Метохију је током априла одржао
седницу на којој су се чланови Одбора информисали о
актуелној безбедносној ситуацији на Косову и Метохији, с
посебним освртом на безбедност српског народа а поводом
догађаја у Македонији. На седници је закључено да је стање
безбедности на Косову и Метохији релативно стабилно
али напето, са индикаторима који упућују да може бити
повећан степен угрожавања безбедности српског народа,
као и да је центар илегалних активности на Космету што се
тиче прикупљања и складиштења наоружања, регрутације
терориста и гомилања терористичких група за убацивање
ван Космета, у Гњилану, и то највише угрожава српски
народ који живи у Косовском Поморављу.
•••
ЗАЈЕДНИЧКЕ СЕДНИЦА ОДБОРА
Одбор за правосуђе, државну управу и локалну
самоуправу одржао је током маја седницу заједно са
Одбором за финансије, републички буџет и контролу
трошења јавних средстава, на којој је размотрен
Извештај о раду Агенције за борбу против корупције за
2014. годину, са Извештајем о спровођењу Националне
стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за
период од 2013. до 2018. године и Акционог плана за њено
спровођење. Том приликом представљене су најзначајније
активности Агенције у борби против корупције за наведени
период и резултати који су у наведеном периоду остварени.

Одбор за људска и мањинска права и равноправност полова

Одбор за европске интеграције боравио је крајем маја у
посети хрватском Сабору, где је одржао заједничку седницу
са члановима Одбора за европске послове парламента
Хрватске. На састанку се расправљало о процесу европске
интеграције и проширењу, као и искуствима из процеса
приступања Хрватске Европској унији. Питања на дневном
реду кретала су се од општих политичких питања до
питања улагања у пољопривредну производњу и боље
искоришћавање ИПА и ИПАРД фондова намењених
руралном развоју. Директни резултати седнице ван
седишта у Загребу су: 1. успостављање сарадње са одборима
хрватског Сабора за правосуђе, пољопривреду, европске
и спољне послове; 2. сарадња и размена искустава у
најтежим поглављима преговора о приступању ЕУ; 3.
договор о потписивању Меморандума о сарадњи и помоћи
Хрватске Србији у процесу европске интеграције. Седница
ван седишта у Загребу одржана је уз подршку Програма
Уједињених нација за развој (УНДП) и Швајцарске агенције
за развој и сарадњу (СДЦ), кроз пројекат „Јачање надзорне
улоге и јавности у раду Народне скупштине Републике
Србије“.

•••
СЕДНИЦЕ ОДБОРА ВАН СЕДИШТА НАРОДНЕ
СКУПШТИНЕ
Одбор за људска и мањинска права и равноправност
полова одржао је у Сјеници седницу на којој се дискутовало
о економском оснаживању жена на локалном нивоу. Циљ
одржавања седнице био је да се кроз заједнички дијалог
представе активности и мере које се предузимају на
локалном нивоу у циљу економског оснаживања жена,
веће запослености и боље заштите жена и њихових
права. Током извештајног периода овај одбор одржао је и
седницу у Димитровграду, на којој се дискутовало о улози
националних савета националних мањина и локалних

Одбор за европске интеграције у посети хрватском Сабору
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На седницама одбора у претходном периоду разматрани
су следећи извештаји и информације: Финансијски план
Агенције за енергетику Републике Србије за 2015. годину,
Извештај о спровођењу Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја и Закона о заштити
података о личности за 2014. годину, Извештај о раду
Фискалног савета за 2014. годину, Извештај о раду Државне
ревизорске институције за 2014. годину, Извештај о раду
Војнообавештајне агенције за период од 1. октобра 2014.
године до 31. марта 2015. године, Информација о раду
Министарства културе и информисања за период јануар–
март 2015. године, Извештај о стању у преговорима о
приступању Републике Србије Европској унији у периоду
јануар–март 2015. године, Редовни годишњи извештај
Заштитника грађана за 2014. годину, Извештај генералног
инспектора служби о извршеном ванредном надзору у
Војнобезбедносној агенцији, Извештај о раду Министарства
трговине, туризма и телекомуникација за период 26. априла
до 31. децембра 2014. године, Редовни годишњи извештај
Повереника за заштиту равноправности за 2014. годину,
Извештај о раду Агенције за борбу против корупције за
2014. годину, са Извештајем о спровођењу Националне
стратегије за борбу против корупције у Републици Србији
за период од 2013. до 2018. године и Акционог плана за
њено спровођење, Извештај о раду Републичке комисије
за заштиту права у поступцима јавних набавки у периоду
од 1. јула до 31. децембра 2014. године, Извештај Управе за
јавне набавке о спроведеном надзору над применом Закона
о јавним набавкама у 2014. години, Извештај о спроведеној
набавци у области одбране и безбедности у 2014. години
наручиоца Министарства правде – Управе за извршење
кривичних санкција, Извештај о раду Министарства
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за период
фебруар – април 2015. године, Информација о раду
Министарства пољопривреде и заштите животне средине
за период јануар–март 2015. године, Извештај о раду
Министарства рударства и енергетике за пeриод од
27.04.2014. године до 24.04.2015. године и Извештај о раду
Министарства трговине, туризма и телекомуникација за
период 01.01. до 31.03.2015. године.
Такође, народним посланицима представљен је и Посебни
извештај о дискриминацији жена Повереника за заштиту
равноправности као и Трећи нацрт Акционог плана за
Поглавље 24.
Снимке седница као и закључке донете на седницама
одбора можете погледати на интернет страници Народне
скупштине http://www.parlament.rs/narodna-skupstina-.871.
html

пружа УНДП. На јавном слушању представљена су и
искуства Македоније у овој области. Народни посланици
показали су интерес за придруживање међународној мрежи
Климатски парламент, која је такође представљена на
јавном слушању.
Одбор за европске интеграције уз подршку Програма
Уједињених нација за развој (УНДП) и Швајцарске
агенције за развој и сарадњу (СДЦ), у оквиру пројекта
„Јачање надзорне функције и јавности у раду Народне
скупштине Републике Србије“, одржао је јавно слушање
на тему: „Информационо друштво у процесу приступања
Србије Европској унији“ на ком је истакнуто да је циљ
Европске уније у овој области да корисницима осигура
услуге (телефон, факс, приступ интернету, бесплатни
хитни позиви) по повољним ценама као и да се сузбије
„дигитални јаз“ кроз обезбеђивање једнаких могућности у
приступу савременим технологијама. На јавном слушању
представљени су приоритети развоја информационих
технологија у Србији, које би требало да обезбеде
пристпачније телекомуникационе услуге, истовремено
подстичући тржишну конуренцију.
Одбор за људска и мањинска права и равноправност
полова, у сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији и
Програмом Уједињених нација за развој (УНДП),
одржао је јавно слушање на тему: „Рад и функционисање
националних савета националних мањина“ са циљем
размене искустава и разговор о практичним проблемима
са којима се суочавају у свом раду национални савети
националних мањина од њиховог конституисања након
избора у октобру 2014. године, као и размена мишљења о
могућностима измена и додатног унапређења законског
оквира. Током овог јавног слушања разматрани су модели
сарадње националних савета националних мањина са
Одбором, питања финансирања и средства за рад којима
располажу национални савети и заштите колективних
и индивидуалних права националних мањина. Такође,
током овог слушања говорило се о потреби департизације
националних савета националних мањина, као и о
остваривању права националних мањина у областима
информисања, културе, образовања и запошљавања.
Јавна слушања одржана су уз подршку Програма Уједињених
нација за развој (УНДП) и Швајцарске агенције за развој
и сарадњу (СДЦ), кроз пројекат „Јачање надзорне улоге и
јавности у раду Народне скупштине Републике Србије“.
Такође, у организацији Центра за европске политике
одржана је јавна дискусија „Енергетика и животна средина –
Србија на путу ка ЕУ“, са циљем укључења најшире јавности
у формирање преговарачке политике Републике Србије у
тим областима.
•••

ЈАВНА СЛУШАЊА
Одбор за заштиту животне средине одржао је јавно
слушање на тему „Климатске промене као реалност у
Србији и ЕУ – изазови, одговорности, могућности“, на ком
се расправљало о климатским променама у Србији и ЕУ и
обавезама Србије из Кјото протокола и Оквирне Конвенције
УН. Помоћ Републици Србији у решавању проблема
климатских промена, спровођењем разних пројеката,
развојем националног капацитета, пружањем подршке у
међународним разговорима као и финансијском подршком

ПОТПИСАНИ МЕМОРАНДУМИ О САРАДЊИ СА
MИНИСТАРСТВОМ ФИНАНСИЈА И ДРЖАВНОМ
РЕВИЗОРСКОМ ИНСТИТУЦИЈОМ
Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења
јавних средстава потписао је током јуна меморандуме
о сарадњи са Министарством финансија и Државном
ревизорском институцијом, који за циљ имају обезбеђивање
размене података, информација и знања из домена буџета и
јавних финансија, односно успостављање техничке сарадње
у сврху побољшања процеса праћења транспарентности
јавних финансија, кроз имплементацију активности које

Скупштина од априла до јуна
су од заједничког интереса за Народну скупштину и Владу
Републике Србије, односно унапређење односа са Државном
ревизорском институцијом у области финансијске
контроле власти, уз промовисање принципа одговорности,
транспарентности и сврсисходности у трошењу јавних
средстава.

КОНФЕРЕНЦИЈЕ, СЕМИНАРИ И ОКРУГЛИ
СТОЛОВИ
Конференција под називом „Ка бољим законима
– Унапређење законодавне процедуре кроз боље
дефинисање процедуре за хитан поступак“, у
организацији Народне скупштине и Центра за
истраживање, транспарентност и одговорност (ЦРТА),
одржана је током маја.Учесници конференције били
су народни посланици, запослени у Служби Народне
скупштине и представници организација цивилног
друштва. Током конференције представљени су резултати
истраживања које је спроведено заједно са Групом за
развојну иницијативу SeConS, а односи се на процедуру
доношења закона по хитном поступку и факторе који утичу
на то да се оваквој процедури прибегава. Том приликом
дати су и конкретни предлози за унапређење.

Србије, односно остваривању права на пензију грађана
Републике Српске које се исплаћују из фондова Републике
Србије и обрнуто. Потпредседници народних скупштина
Арсић и др Стевандић заложили су се за покретање
политичке иницијативе за склапањем споразума ресорних
министарстава Републике Србије и Републике Српске у
овим областима, а како би се грађанима обезбедила што
боља пензијско инвалидска и здравствена заштита, односно
поједноставиле процедуре и обезбедили механизми за лакше
остваривање пензија и здравствене заштите.

Председница Савета Федерације Руске Федерације Валентина
Матвијенко и председница Народне скупштине Маја Гојковић

•••
ПОСЕТЕ ДЕЛЕГАЦИЈА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
Председница Народне скупштине Републике Србије
Маја Гојковић учествовала је током априла на дводневној
Конференцији председника парламената чланица
Европске уније у Риму, која је окупила 25 председника
парламента из ЕУ и земаља кандидата. Она је том
приликом нагласила да су европске интеграције први
спољнополитички приоритет Србије и изразила очекивање
да ће ове године доћи до отварања преговарачких поглавља
као показатељ да је препознат напредак Србије који је
досада остварен.
Конференција „Ка бољим законима - Унапређење законодавне
процедуре кроз боље дефинисање процедуре за хитан поступак"

•••
ПОСЕТЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ
Председница Народне скупштине Републике Србије Маја
Гојковић састала се 12. маја 2015. године са председницом
Савета Федерације Руске Федерације Валентином
Матвијенко. На састанку је истакнуто да су односи
Србије и Русије традиционално добри и пријатељски
и да има потенцијала да се сарадња унапређује како на
парламентарном нивоу, тако и у области економије,
трговинске размене, образовања, науке и културе.Гојковић
и Матвијенко, након састанка, потписале су Споразум о
међупарламентарној сарадњи између Народне скупштине
и Савета Федерације и истакле да ће и тај документ
допринети даљем интензивирању парламентарних односа.
Током априла у посети Народној скупштини боравили су
представници Народне скупштине Републике Српске. Том
приликом је у међусобним разговорима посебна пажња била
посвећена остваривању права на пензијско-инвалидску и
здравствену заштиту грађана Републике Српске и Републике

Потпредседник Народне скупштине Верољуб Арсић је
током априла, у својству посматрача, учестовао на заседању
Савета Парламентарне скупштине Организације
договора о колективној безбедности (ПС ОДКБ) у
Санкт Петербургу. Том приликом представљене су одлуке
са заседања Савета колективне безбедности ОДКБ у
децембру 2014. године и активности Организације. Такође,
потпредседник Арсић је учествовао и на Конференцији
председника парламената Јадранско-јонске иницијативе
у Неуму, која је окупила представнике осам парламената:
Албаније, Босне и Херцеговине, Хрватске, Грчке, Италије,
Црне Горе, Словеније и Србије. Том приликом разговарало
се о повезивању региона у циљу јачања одрживог туризма и
укључивању парламентарне димензије у постизање циљева
Јадранско-јонске иницијативе, а фокус Конференције био је
на јачању регионалне сарадње у развоју одрживог туризма и
боље саобраћајне повезаности земаља регије.
Народне посланице Дубравка Филиповски и Марија
Обрадовић учествовале су током априла на Трећем
глобалном форуму у Бакуу, под називом „Изградња
поверења у стварању новог светског поретка“, у
организацији Фондације Низами Гањави. Ток приликом
оне су истакле значај примене Резолуције 1325 УН „Жене,
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Скупштина од априла до јуна
мир и безбедност“ као и резултате у оквиру пројекта „Будва
процес“ на теми успостављања и изградње дијалога између
чланица парламената Београда и Приштине.
Народне посланице Душица Стојковић и Стефана
Миладиновић представљале су Одбор за одбрану и
унутрашње послове на XVII састанку Цетињског
парламентарног форума, одржаном у априлу на Цетињу
у Црној Гори. Тема састанка била је: „Људска права и
родна равноправност у сектору безбедности и одбране“.
Овогодишњи фокус био је на људским правима и родној
равноправности припадника сектора безбедности.

ОБЕЛЕЖЕН ДАН РОМА
Одбор за људска и мањинска права и равноправност
полова одржао је током априла седницу на тему: „Инклузија
Рома и Ромкиња“ поводом обележавања Међународног
дана Рома осмог априла. Том приликом истакнуто је шта је
Република Србија предузела у области интеграције Рома,
али да је, и поред свих уложених напора и постигнутих
резултата, положај Рома и даље тежак и да су кључни
проблеми у следећим областима: образовање, запошљавање,
стамбено збрињавање, упис деце у матичне књиге рођених,
дечји рад и рано ступање у брак.
•••
ПРЕДСТАВЉЕН ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМ „СЛЕДИТЕ НАС“

XVII састанак Цетињског парламентарног форума
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Председник Посланичке групе пријатељства са Јерменијом,
Александар Чотрић, учествовао је на Глобалном форуму
„Против злочина геноцида“ у Јеревану, у Јерменији. Овај
форум окупио је око хиљаду учесника из целог света, од
представника држава, влада, парламената, до међународних
организација, верских заједница и невладиних организација.

У организацији Женске парламентарне мреже, у
Народној скупштини приказан је документарни филм
„Следите нас“ (Follow us), који је настао као резултат
вишегодишње сарадње Народне скупштине и Мисије
ОЕБС у Србији, у оквиру пројекта „Будва процес“, на
тему успостављања и изградње дијалога између чланица
парламената Београда и Приштине. Дијалог је започет
2010. године и у њему су поред парламентарки из
Београда и Приштине учествовале и жене из цивилног
сектора, академске заједнице и медија. У документарном
филму приказан је ток дијалога, као јединог средства
за решавање проблема и искуства која су жене кроз тај
дијалог стекле и размениле о заједничким питањима која
се тичу остваривања женских људских права, положаја
жена и проблема са којима се жене у нашим друштвима
сусрећу када је у питању запошљавање, доступност
здравствене заштите, борба против насиља у породици и
политичко представљање.
•••
ОДРЖАН ДАН ДОБАВЉАЧА ЏЕНЕРАЛ ЕЛЕКТРИКА

Председник Одбора за заштиту животне средине Бранислав
Блажић учествовао је на састанку организација чланица
Зелене столице посвећеном механизмима за укључивање
грађана у рад овог одбора. Зелена столица као механизам
формирана је одлуком Одбора за заштиту животне средине
2013. године. С тим у вези подсећамо да и у Народној
скупштини постоји Зелена посланичка група, о којој
можете да се информишете на интернет страници Народне
скупштине. Током састанка позвани су сви народни
посланици и грађани да својим утицајем и ентузијазмом
формирају свест о важности заштите животне средине код
доносилаца одлука у овој области.

У Народној скупштини одржан је 11. јуна скуп Дан
добављача Џенерал електрика (General Electric), који је
окупио 69 домаћих компанија. Одржавањем овог скупа
домаћим компанијама је омогућено да кроз низ састанака
остваре контакт и сарадњу са седам секторских компанија
Џенерал електрика. Том приликом представљени су
пројекти које Џенерал електрик спроводи у Србији и новим
инвестицијама које су планиране за реализацију.

•••

Пилот-курс у области безбедности и одбране који се
одржава уз подршку Мисије ОЕБС у Србији траје 14
седмица и има за циљ да се народни посланици и запослени
у Служби Народне скупштине припреме за ефективно
и ефикасно учешће у пословима контроле и надзора
субјеката система националне безбедности. Пилот-курс
представља нови вид усавршавања народних посланика
путем којег ће полазници имати прилику да кроз предавања
еминентних предавача и друге видове наставе сагледају
систем националне безбедности и место и улогу Народне
скупштине у систему демократске и цивилне контроле
сектора безбедности. У реализацији овог курса учествују
и Војна академија, односно Школа националне одбране и
Високе студије безбедности и одбране.

ПОТПИСАН ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ ЖЕНСКЕ
ПАРЛАМЕНТАРНЕ МРЕЖЕ И КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА
ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ ВЛАДЕ РС
Представнице Женске парламентарне мреже и
Координационог тела за родну равноправност Владе
Републике Србије потписале су Протокол о сарадњи у
циљу оснаживања жена. Потписи на Протоколу, како је
приликом потписивања Протокола истакнуто, нису лични,
већ представљају потписе десетине и стотине жена у
Скупштини, Влади и широм земље које желе да примењују
прописе које се тичу женских и људских права.
•••

•••
ОБЕЛЕЖЕН ПОЧЕТАК ПИЛОТ-КУРСА ЗА НАРОДНЕ
ПОСЛАНИКЕ У ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ И ОДБРАНЕ

•••

Међународна
сарадња и ЕУ
интеграције

Завршни извештај о Пројекту „Хелсинки +40“

РУСИЈА ПОНУДИЛА СПЕЦИЈАЛНУ ПАРЛАМЕНТАРНУ
САРАДЊУ СРБИЈИ
Председник Спољнополитичког одбора руске Државне
думе, Алексеј Пушков, предложио је успостављање
посебних парламентарних односа и формирање
међупарламентарне комисије између Народне скупштине
Републике Србије и Државне Думе Руске Федерације. Реч је
о конкретном облику парламентарне сарадње, предвођен
на највишем парламентарном нивоу, чије делегације би
се редовно састајале једанпут годишње, наизменично
у престоницама две државе и разматрале све аспекте
унапређења билатералне сарадње. Овакав специјалан облик
парламентарне сарадње руска Дума успоставила је само још
са Француском, Италијом, Кином и Индијом.
Ова иницијатива је један од резултата успешне посете
делегације Спољнополитичког одбора руске Думе, која је
боравила у Београду, 15-16. јуна 2015. године. У делегацији
су поред председника Одбора Пушкова били и Светлана
Журова, прва потпредседница Одбора и Димитри
Пчељаков, заменик шефа Сектора за међународну сарадњу.
Према речима гостију, била је то најуспешнија посета
Одбора у последњих десет година.
Делегација руске Думе имала је сусрете са потпредседником
Скупштине, Верољубом Арсићем, председницима и
члановима Одбора за спољне послове и Косово и Метохију
и Групе пријатељства са Русијом, а ван Народне скупштине
са председником Србије Томиславом Николићем,
председником Владе Александром Вучићем и државним
секретаром у Министарству спољних послова Роксандом
Нинчић, као и бројним другим саговорницима из
политичког и друштвеног живота Србије. Домаћин посете

је била председница Одбора за спољне послове, Александра
Ђуровић. Током посете, делегација и домаћин посете
положили су цвеће на споменик ослободиоцима Београда.
У садржајним разговорима, као теме доминирале су и
актуелна међународна ситуација, билетарални односи
и међусобна подршка две земље у погледу Косова и
Метоије и санкција према Русији, сарадња у међународним
парламентарним организацијама, посебно Савету Европе и
ОЕБС, унапређење привредне сарадње и могућности већег
пласмана српских пољопривредних проивода на руско
тржиште у тренутним околностима.

НАРОДНА СКУПШТИНА БИЛА ДОМАЋИН ЗАВРШНОГ
СЕМИНАРА ХЕЛСИНКИ +40
У Народној скупштини је од 27. до 28 маја одржан
завршни семинар у оквиру пројекта „Хелсинки +40“
покренутог од стране Парламентарне скупштине ОЕБС-а
под називом „Хелсинки +40 процес: Реафирмисање
снага, предвиђање перспектива“. Скуп је окупио око 50
учесника, парламентараца и званичника ПС ОЕБС-а, као и
организација цивилног друштва и академске заједнице уз
подршку Београдског фонда за политичку изузетност.
Одржавање семинара је изазвало велико итересовање и
присуство бројних посматрача представника амбасада у
Београду, канцеларија међународних организација ЕУ и
Савета Европе, као и бројних невладиних организација.
Првог дана семинара учесницима се обратила шеф
делегације НС РС у ПС ОЕБС-а др Дијана Вукомановић,
председник ПС ОЕБС-а Илка Канерва, Жоао Соареш,
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председавајући Колоквијума Пројекта „Хелсинки +40“, Соња
Лихт, испред Београдског фонда за политичку изузетност,
као суорганизатори скупа, а учесницима су се обратили
и шеф Мисије ОЕБС-а у Србији Њ.Е. Петер Буркхард и
амбасадор Дејан Шаховић, испред Министарства спољних
послова који је говорио о значају председавања Србије
ОЕБС-ом током 2015. године.
Значај овог скупа је у толико већи када се има у виду да је
наша земља током 2015. године у улози председавајућег
ОЕБС-ом, а догађај који је организован у Народној
скупштини је имао за циљ да се промовише значај
парламентарне димензије ОЕБС-а.
Тема семинара подељена у неколико сесија, била је
фокусирана на будућност ОЕБС мисија на терену, а посебна
пажња је посвећена искуству ОЕБС мисије у Србији, али и
људској димензији ОЕБС-а и новим изазовима са којима се
ова тзв. трећа димензија ОЕБС-а суочава.
Парламентарна скупштина ОЕБС-а је у протеклом периоду
била ангажована на низу оваквих семинара замишљених
тако да се покаже који су досадашњи резултати ОЕБС-а
као организације и да се утврди неопходност реформи
организације, посебно у светлу текућих догађаја, не би ли
организација остала релевантна и делотворна.
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Завршни извештај о Пројекту „Хелсинки +40“ и завршна
резолуција представљени су током последњег дана
семинара где су сумирани резултати семинара одржаних у
Москви, Вашингтону, Стокхолму, Копенхагену и Београду.

Завршни извештај о Пројекту „Хелсинки +40“

НАРОДНА СКУПШТИНА БИЛА ДОМАЋИН
88. РОУЗ-РОТ СЕМИНАРА ПС НАТО
У сарадњи са ПС НАТО, Народна скупштина је била
домаћин 88. Роуз-Рот семинара, од 31. марта до 2. априла
2015. године. Током овог скупа разматрана су регионална
и актуелна безбедносна питања, односно ток процеса
европских интеграција Републике Србије и евроатланстке
интеграције региона Западног Балкана, регионална сарадњу
на простору Западног Балкана, борба против корупције и
криминала у државама региона, суочавање са заједничким
изазовима које представљају страни борци на Блиском
истоку и Северу Африке, реформа менаџмента одбране и
изградња интегритета, енергетска безбедност, као и дијалог
између Београда и Приштине.
На овом скупу поред осталих учесницима су се обратили
потпредседник НС РС мр Игор Бечић, први потпредседник
Владе и министар спољних послова Ивица Дачић, министар
унутрашњих послова РС др Небојша Стефановић, државни
секретар Министарства одбране Зоран Ђорђевић, државни
секретар Министарства спољних послова амбасадор
Роксанда Нинчић, директор Безбедносно-информативне
агенције Александар Ђорђевић, директор Канцеларије за
Косово и Метохију Марко Ђурић, шеф Мисије Републике
Србије при ПС НАТО амбасадор Миомир Удовички и шеф
сталне делегације НС РС при ПС НАТО Драган Шормаз.
На 88. Роуз-Рот семинару окупило се око 220 учесника,
укључујући представнике 22 државе чланице и придружене
чланице ПС НАТО, односно делегацију у статусу
партнера из Марока и парламент у статусу посматрача,
као и представнике министарстава и других државних
институција Републике Србије, међународних организација
и институција, представнике 24 амбасаде у РС, академске
заједнице и другe представнике цивилног друштва.

Међународна сарадња и ЕУ интеграције
ДЕЛЕГАЦИЈА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ У ПОСЕТИ
НАРОДНОМ СОБРАЊУ БУГАРСКЕ
Делегација Одбора за европске интеграције боравила је у
билатералној посети Народном собрању Бугарске 30–31.
марта 2015. године. Делегација у саставу Александар
Сенић, председник Одбора, и чланови: Весна Марковић,
Бранко Ружић и проф. др Љубиша Стојмировић, састала
се са председником и заменицима председника Одбора за
европска питања и контролу европских фондова Собрања
Бугарске, као и са замеником председника Собрања
Бугарске. Чланови делегације учествовали су у седници
Одбора за европска питања и контролу европских фондова
Собрања Бугарске, током које је истакнута подршка коју
Бугарска недвосмислено пружа европским интеграцијама
Србије, у политичком и у техничком погледу. Подржани
су напори које владе обе земље улажу у изградњу путних
коридора и јачање привредне сарадње. Договорено је да се
сарадња два одбора настави узвратном посетом чланова
Одбора за европска питања и контролу европских фондова
Собрања Бугарске Народној скупштини Републике Србије.

2015. године у Тирани. Тема састанака било је усаглашавање
предлога буџета и седишта секретаријата, у циљу
финализације заједничког предлога за пленарну седницу
Парламентарне скупштине ПС ЈИЕ. К. Ракић је том приликом
истакла да је важно да се усагласи један предлог буџета
који би био прихватљив за све делегације и који ће потом
бити прослеђен на усвајање председницима парламената
на пленарној седници 22. и 23. маја 2015. године у Тирани.
Овај предлог подржан је од великог броја делегација,
које су заједнички закључиле да је потребно припремити
буџетски предлог којим би се рационализовали трошкови.
Поводом седишта секретаријата Парламентарне скупштине
ПС ЈИЕ, К. Ракић је представила званичан став делегације
Народне скупштине и истакла да је то важно политичко
питање око ког је потребно постићи консензус. Истакла је
да, од две примљене кандидатуре за седиште секретаријата
Парламентарне скупштине ПС ЈИЕ, поднете од стране
парламената Бугарске и Турске, да седиште буде у Софији,
односно у Истанбулу, Народна скупштина подржава турску.
На састанцима су учествовали посланици и национални
координатори из 10 парламената држава учесница ПС ЈИЕ.

ДЕЛЕГАЦИЈА ОДБОРА ЗА ЕВРОПСКЕ ПОСЛОВЕ
СКУПШТИНЕ ПОРТУГАЛА РАЗГОВАРАЛА СА
СРПСКИМ ПОСЛАНИЦИМА
Делегација Одбора за европске послове Скупштине
Републике Португалије коју је предводио председник
Одбора Пауло Мата Пинто посетила је Народну скупштину
где је, у одвојеним сусретима, разговарала са члановима
Одбора за европске интеграције и Одбора за спољне
послове. Представљајући активности Одбора у процесу
европских интеграција, председник Одбора за европске
интеграције Александар Сенић истакао је да у наредном
периоду предстоји усклађивање домаћег законодавства са
правним тековинама Европске уније, с обзиром на то да су
скрининзи за сва преговарачка поглавља завршени у марту
ове године. Чланови Одбора говорили су о односу Србије
према евроатлантским интеграцијама, потреби унапређења
рада независних државних институција и усклађивању са
спољнобезбедносном политиком ЕУ, усвојеним законима
с европске агенде и позитивним ефектима економских
реформи. Председник Одбора за европске послове
Португалске скупштине Пауло Мата Пинто пренео је
подршку Португала процесу приступања Србије ЕУ,
док су се чланови португалске делегације интересовали
за реформу правосуђа, стање медијских слобода,
имплементацију Бриселског споразума и став јавног
мњења по питању европских интеграција. Састанку су
присуствовали и чланови Одбора Гордана Чомић, Душица
Стојковић, Весна Марковић и Биљана Пантић Пиља.
НАРОДНА ПОСЛАНИЦА КАТАРИНА РАКИЋ НА
САСТАНКУ РАДНЕ ГРУПЕ И СТАЛНОГ ОДБОРА У
ТИРАНИ
Стална чланица делегације Народне скупштине у
Парламентарној скупштини Процеса сарадње у југоисточној
Европи (ПС ПС ЈИЕ) Катарина Ракић учествовала је на
другом састанку ад хок радне групе и састанку Сталног
одбора Парламентарне скупштине ПС ЈИЕ који су се, у
оквиру албанског председавања, одржали 16. и 17. априла
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Народна посланица Катарина Ракић на састанку Радне групе и
Сталног одбора у Тирани

ОДРЖАНО ЈАВНО СЛУШАЊЕ О УЛОЗИ И ЗНАЧАЈУ
ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА У ПРОЦЕСУ
ПРИСТУПАЊА СРБИЈЕ ЕУ
У организацији Одбора за европске интеграције, у Народној
скупштини је 25. маја 2015. године одржано јавно слушање на
тему „Информационо друштво у процесу приступања Србије
Европској унији“. Јавно слушање отворио је председник
Одбора Александар Сенић, истичући да је од изузетног
значаја обезбедити широку доступност и могућност
коришћења информационих технологија, уз заштиту
приватности корисника. Чланица Одбора за европске
интеграције Душица Стојковић истакла је да је циљ Европске
уније у овој области да корисницима осигура услуге по
повољним ценама, уз стимулацију тржишне утакмице. Један
од приоритета ЕУ је и да се сузбије „дигитални јаз“, кроз
обезбеђивање једнаких могућности у приступу савременим
технологијама. Члан Одбора за европске интеграције др
Владимир Орлић истакао је да значајно место у оквиру
Преговарачког поглавља 10. заузима питање националне
широкопојасне мреже, која представља идеју о успостављању
инфраструктурног решења којим би се повезале све
институције и органи. О значају и улози информационог

Међународна сарадња и ЕУ интеграције
друштва у процесу приступања Србије Европској унији
говорила је Оливера Виторовић из Канцеларије за европске
интеграције, представљајући исходе експланаторног и
билатералног скрининга у оквиру Преговарачког поглавља 10
– Информационо друштво и медији. Током јавног слушања
представљена је Дигитална агенда за Србију до 2020.
године, која се састоји од Стратегије развоја електронских
комуникација у Републици Србији од 2010. до 2020. године
и Стратегије развоја информационог друштва у Републици
Србији до 2020. године.
ОДРЖАНА ПЛЕНАРНА СЕДНИЦА ПАРЛАМЕНТАРНЕ
СКУПШТИНЕ ПС ЈИЕ У ТИРАНИ
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Чланови сталне делегације Народне скупштине у
Парламентарној скупштини Процеса сарадње у југоисточној
Европи (ПС ПСЈИЕ) Катарина Ракић, Срђан Кружевић
и Олена Папуга учествовали су на 2. пленарној седници
Парламентарне скупштине ПСЈИЕ, одржаној 22. и 23.
маја 2015. године у Тирани. Овим догађајем и званично
је завршено албанско председавање парламентарном
димензијом ПС ЈИЕ, након чега годишње председавање
преузима Бугарска. На пленарној седници учествовале
су парламентарне делегације предвођене председницима
парламената и шефова делегација из свих 12 држава
учесница, као и представници Приштине. Пленарној
седници Парламентарне скупштине ПС ЈИЕ председавао
је председник Парламента Албаније Иљир Мета, а
присутнима се обратио и потпредседник Европског
парламента Јон Мирча Паску, који је истакао значај који ова
регионална иницијатива има, као пример добре регионалне
и суседске сарадње. У наставку је уследила дебата на тему
„Улога парламената у процесима интеграције и размена
искустава и доприноса у том оквиру“, у којој су учествовали
председници парламената и шефови делегација.
Делегација Народне скупштине истакла је значај
успостављања Парламентарне скупштине ПС ЈИЕ као
највишег институционалног облика сарадње који ће
допринети бољим добросуседским односима, стабилности,
безбедности и сарадњи земаља региона. Република Србија
чврсто је привржена миру, стабилности и праву на живот
и осуђује покушај нарушавања стабилности Македоније
и региона и изражава пуну солидарност у одбрани ових
вредности од екстремизма и насиља. Истакнут је значај
сарадње са владама у циљу идентификације пројеката
од заједничког интереса за државе региона и стварања
простора за њихову реализацију кроз повезивање са
плановима Европске комисије, посебно у програмирању
новог инструмента претприступне помоћи – ИПА 2.
Као држава која је започела процес преговора о чланству
са ЕУ, Србија остаје доследна спровођењу реформи,
јер чланство у ЕУ представља стратешко опредељење и
главни спољнополитички приоритет Републике Србије.
Од изузетног је значаја да земље региона сарађују у
усклађивању законодавстава, заузимању заједничких
ставова, позиција и заједничких иступања пред европским
институцијама, посебно у оним сферама које ће грађанима
обезбедити бољи квалитет живота. На пленарној седници
Парламентарне скупштине ПС ЈИЕ усвојена је Декларација
и извештаји и резолуције за сваки од три генерална одбора.

НАРОДНА ПОСЛАНИЦА КАТАРИНА РАКИЋ
ИЗАБРАНА ЗА ПРЕДСЕДАВАЈУЋУ ОДБОРА ЗА ПРАВДУ,
УНУТРАШЊЕ ПОСЛОВЕ И БЕЗБЕДНОСНУ САРАДЊУ
ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ ПС ЈИЕ
На састанку Генералног одбора за правду, унутрашње
послове и безбедносну сарадњу Парламентарне скупштине
ПС ЈИЕ, одржаном 22. маја, чланица сталне делегације
Народне скупштине Катарина Ракић је, консензусом свих
чланова Генералног одбора, изабрана за председавајућу у
наредној години дана. Народна скупштина биће домаћин
годишњег састанка Генералног одбора за правду, унутрашње
послове и безбедносну сарадњу Парламентарне скупштине
ПС ЈИЕ у првој половини наредне године. Председавајућа
Генералном одбору Катарина Ракић захвалила се на
указаном поверењу и истакла да је постојање регионалне
димензије сарадње парламената у области правосуђа,
владавине права и борбе против криминала и корупције
суштински предуслов изградње демократског друштва
и правне државе. Активностима у оквиру Генералног
одбора за правду, унутрашње послове и безбедносну
сарадњу Парламентарне скупштине ЈИЕ требало би да се
заједнички допринесе размени информација и најбољих
пракси у овој области. У наредном периоду Генерални одбор
настојаће да мапира приоритете и активности потребне
за превазилажење главних изазова региона у области
правосуђа, унутрашњих послова и безбедности и интегрише
напоре за усаглашавање активности и пројеката у овој
области.
ДЕЛЕГАЦИЈА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ПОСЕТИЛА
ХРВАТСКИ САБОР
Делегација Одбора за европске интеграције боравила је 27.
и 28. маја у билатералној посети Хрватском сабору, на позив
председника Одбора за европске послове Сабора Даниела
Мондекара. Делегација се састала са министарком спољних
и европских послова Републике Хрватске Весном Пусић и
одржала састанак са члановима Одбора за европске послове
Сабора. На састанцима је истакнута подршка Хрватске
европским интеграцијама Србије и потреба да се што
скорије отворе прва преговарачка поглавља. Другог дана
посете делегација Одбора за европске интеграције састала
се с бившом премијерком Хрватске, сада самосталном
посланицом Јадранком Косор, члановима Одбора за
пољопривреду, Одбора за спољну политику, Одбора за
правосуђе, члановима Парламентарне групе пријатељства
Хрватска-Србија, као и са представницима Министарства
регионалног развоја и фондова ЕУ. Чланови делегације
Одбора за европске интеграције интересовали су се за
хрватска искуства у областима које покривају преговарачка
поглавља 11 и 23, која се тичу пољопривреде и правосуђа.
Закључено је да је важно да се настави сарадња двају одбора
у циљу размене најбољих искустава и пракси из процеса
приступања ЕУ. Хрватски сабор исказао је спремност да
Србији пружи политичку и техничку помоћ. Договорена
је узвратна посета делегације Одбора за ЕУ послове
Хрватског сабора Народној скупштини на јесен ове године.
У делегацији су били председник Одбора за европске
интеграције Александар Сенић и чланови Одбора: Душица
Стојковић, проф. др Љубиша Стојмировић, Биљана Пантић

Међународна сарадња и ЕУ интеграције
Пиља, Бранко Ружић, др Иван Бауер, Бојан Костреш,
Катарина Шушњар и Мирјана Андрић. Посета Хрватском
сабору организована је уз подршку Програма Уједињених
нација за развој (УНДП) и Швајцарске агенције за развој
и сарадњу (СДЦ), у оквиру пројекта „Јачање надзорне
функције и јавности у раду Народне скупштине Републике
Србије“.
ОДРЖАН 53. ПЛЕНАРНИ САСТАНАК КОСАК-а
У оквиру летонског председавања Савету Европске уније
одржан је, од 31. маја до 2. јуна 2015. године у Риги, 53.
пленарни састанак Конференције одбора за европске
послове парламената земаља чланица ЕУ (КОСАК). Теме
састанка били су резултати летонског председавања Савету
Европске уније, посебно у области енергетске уније и
европске трговинске политике и преговорима о склапању
Трансатлантског трговинског и инвестиционог партнерства.
Други дан пленарног састанка био је посвећен питању улоге
националних парламената у поступцима доношења одлука
на нивоу Европске уније. Председник Одбора за европске
интеграције Александар Сенић информисао је учеснике
да је Република Србија након годину и по дана завршила
процес скрининга и да је спремна за отварање првих
преговарачких поглавља. Позвао је колеге из парламената
држава чланица ЕУ да пруже подршку Србији у отварању
првих преговарачких поглавља. На крају пленарног
заседања КОСАК усвојени су закључци у којима се, између
осталог, поздравља иницијатива за оснивање Енергетске
уније, позива Луксембург као будући председавајући да
формира радну групу за дефинисање механизма „зелене
карте“ и унапређење система „жуте карте“, поздрављају
текући трговински преговори са САД, али и наглашава
да ЕУ спроводи високе стандарде у области безбедности
хране и здравља, заштите потрошача и другим областима.
Конференција одбора за европске послове парламената
земаља чланица ЕУ (КОСАК) окупља представнике
националних парламената држава чланица Европске уније,
држава кандидата, Европског парламента, Савета, Комисије,
као и посебне госте. У делегацији Одбора за европске
интеграције били су Александар Сенић, председник Одбора,
Ласло Варга, заменик председника, и Душица Стојковић,
члан Одбора.
ФРАНЦУСКИ ПАРЛАМЕНТАРЦИ ПОСЕТИЛИ НАРОДНУ
СКУПШТИНУ РС
Чланови Одбора за европске интеграције Народне
скупштине разговарали су 15. јуна са делегацијом
Посланичке групе пријатељства Француска-Србија
Националне скупштине Републике Француске, на челу са
председавајућом ПГП-а Мартин Каријон Куврер. Чланови
Одбора за европске интеграције известили су француске
колеге о консензусу који у Народној скупштини постоји у
погледу приступања Србије Европској унији. Истакнуто је
да је Србија у овом моменту завршила целокупан скрининг
и да се сада очекује отварање преговора по преговарачким
поглављима. Председник Одбора А.Сенић затражио је
подршку колега из Француског парламента за отварање
преговарачких поглавља, истакавши да подршка чланству
Србије у ЕУ у јавном мњењу опада јер се стиче утисак да се

Србији стално постављају нови услови. Чланови Одбора
за европске интеграције труде се да приступање Европској
унији поистовете с процесом спровођења реформи и
приближе грађанима бенефите од чланства у ЕУ. Одбор
је такође прихватио политику Владе да се мора радити
на искреном помирењу народа у региону, о чему сведочи
и интензивна регионална сарадња с еквивалентним
одборима у парламентима региона. Мартин Каријон Куврер
оценила је да Француска разуме специфичност тренутка у
придруживању Србије Европској унији. Она је нагласила
да је важно да Србија одржи равнотежу у погледу подршке
грађана реформама и чланству у Европској унији. Француска
подржава Србију у отварању првих преговарачких поглавља
и тај став поновиће и у институцијама ЕУ. С француским
парламентарцима разговарали су, поред председника Одбора
за европске интеграције Александра Сенића, и чланови
Одбора: Душица Стојковић, Гордана Чомић, Љубиша
Стојмировић и Драган Половина.
„ПРИЈАТЕЉИ СРБИЈЕ“ У ЕВРОПСКОМ ПАРЛАМЕНТУ
Делегација Народне скупштине учествовала је у раду
Округлог стола „Србија на путу ка чланству у ЕУ“ 30. јуна
2015. године у Европском парламенту, у Бриселу. Округли
сто организовао је председавајући неформалне групе
„Пријатељи Србије“ у Европском парламенту Емилиано
Павел, уз подршку Мисије Републике Србије у Бриселу.
У Делегацији Народне скупштине били су др Владимир
Орлић, председник делегације Народне скупштине у
Парламентарном одбору за стабилизацију и придруживање
ЕУ и Србије, Гордана Чомић, потпредседница Народне
скупштине и чланица Одбора за европске интеграције и
Весна Марковић, чланица Одбора за европске интеграције.
Учесницима Округлог стола, у име Владе Републике
Србије, обратио се први потпредседник Владе и министар
спољних послова Ивица Дачић и директорка Канцеларије за
европске интеграције Ксенија Миленковић.
Током панел-дискусије било је речи о напретку који је
Србија остварила у преговорима о приступању ЕУ, отварању
првих преговарачких поглавља, регионалној сарадњи,
као и имплементацији договора постигнутих у дијалогу о
нормализацији односа Београда и Приштине. Најзначајнија
порука која се могла чути током дискусије у Бриселу била је
подршка Европског парламента напорима Србије у процесу
преговора са ЕУ и дијалога са Приштином и охрабрење да
се настави истим темпом реформи и испуњавања обавеза
из чланства. Изражено је заједничко уверење да је могуће
отворити прва преговарачка поглавља - 23, 24 и 35. до краја
ове године.
Одржавањем округлог стола званично је обележен почетак
рада неформалне групе „Пријатељи Србије“, коју чине
посланици Европског парламента из различитих политичких
група. Ова неформална група која постоји од 2010. године
у Европском парламенту има за циљ успостављање блиске
сарадње и пријатељских односа ЕУ и Србије, подстицање
развоја демократије, политичког дијалога, економских,
културних и свеукупних друштвених односа.
Након панел дискусије, свечано је отвoрена изложба
фотографија Драгољуба Замуровића „Боје Србије“.
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Књига ‘’Владари Србије’’ аутора Ђорђа Бубала и Петра В.
Крестића с разлогом се сматра издавачким подвигом наших
научника. Ово раскошно издање доноси причу о једанаест
векова српске историје испричану кроз личности и дела
владара Србије, почев од IX векa, кад су Словени почели да
насељавају балканске провинције Византијског царства и
када су имена неких српских монарха први пут споменута
у писаним изворима, па све до укидања монархије у 20.
веку. У њој су обрађене династије Вишеславић, Вукановић,
Немањић, Хребељановић-Лазаревић, Бранковић,
Обреновић и Карађорђевић. Сама књига није замишљена
као исцрпна студија, већ као синтетички приказ свих
монарха Србије. Свој допринос изузетној графичкој
вредности овог дела дали су и калиграф Боле Милорадовић
који је осмислио и насликао иницијале којима почиње прича
о сваком владару и Александар Палавестра који је на основу
историјске грађе исцртао грбове владарских династија.
Књига је украшена са готово 60 ручно сликаних иницијала
и вињета превучених златном фолијом. Такође, ово дело
садржи и историјски атлас српских земаља, а на основу
датих карата може се пратити померање граница, освајања
и губљења територија, развој градова, премештање
престоница. Књига садржи 280 фотографија у боји
(портрети владара које су израдили водећи домаћи и страни
уметници, лични предмети, печати, владарске инсигније,

оружје, заставе, новац, средњовековне повеље с потписима
владара, писма, прогласи, устави, фотографије, цртежи)
као и породична стабла и грбове владарских династија
исцртаних према историјским изворима. Међу богатим
илустрацијама налазе се и осликани новчићи превучени
златном, сребрном и бронзаном фолијом. Поред тога, ова
књига својим читаоцима представља документа из црквених
и државних архива, аутентичне владарске печате и потписе
с повеља и устава, личне предмете владара, оружје, новац,
заставе, владарске инсигније.
Текст књиге чини занимљиво историјско штиво о
династичким борбама око престола, грађењу националног
идентитета, личностима владара, њиховом јавном
и приватном животу и заслугама за народ и државу.
Ту историју су историчари Ђорђе Бубало и Петар В.
Крестић настојали да испричају веродостојно, објективно,
једноставно, јасно и занимљиво. Аутори цитирају текстове
бројних књижевника, историчара и политичара који сведоче
о духу времена и личностима српских владара.
Захваљујући изузетно богатом садржају овог дела, оно
заиста не остаје само штампана књига већ и шетња кроз
музеје, завиривање у архиве и галерије фресака.

Скупштина
и грађани

Изложба фотографија,, Светлана Захарова, највећа дива светског балета,,

У Централном холу Дома Народне скупштине 12. маја
2015. године, приређена је изложба фотографија „Светлана
Захарова, највећа дива светског балета“ аутора Милутина
Рајковића Кактуса, поводом званичне посете председнице
Савета Федерације Федералне скупштине Руске Федерације
Валентине Матвијенко.
•••
ОДРЖАНА ИНФО СЕСИЈА ПОВОДОМ ПРЕДСТАВЉАЊА
МАНИФЕСТАЦИЈЕ „НЕДЕЉА ПАРЛАМЕНТАРИЗМА“
Поводом представљања „Недељe парламентаризма“,
манифестације која ће се одржати од 19. до 25. октобра
широм Србије, Народна скупштина Републике Србије и
иницијатива Отворени парламент, уз подршку УСАИД и
Британске амбасаде у Београду, одржале су инфо сесију,
на којој је представљен концепт Недеље парламентаризма.
Током инфо сесије учесници су упознати са детаљима
организације и начинима на који локалне самоуправе,
организације цивилног друштва, установе културе,
образовне институције и други могу постати партнери и
учествовати у Недељи парламентаризма. Гости на Инфо
сесији „Недеља парламентаризма“ биле су Пени Меклин
и Емили Анел, део тима британског парламента који од
2011. године у Великој Британији организује „Parliament
Wеек“. Оне су учесницима Инфо сесије пренеле своја
искуства, савете и предлоге за успешно организовање
догађаја и укључивање што већег броја грађана у Недељу
парламентаризма у Србији.
Информације о овом догађају доступне су на интернет
страници www.nedeljaparlamentarizma.rs

Инфо сесија поводом представљања „Недеље парламентаризма”

СИМУЛАЦИЈА СЕДНИЦЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
Народна скупштина Републике Србије је, у сарадњи са
Министарством просвете и Факултетом политичких
наука у Београду, и уз подршку Мисије ОЕБС у Србији и
Минхенским центром за примењену политику, развила
интерактивни едукативни модел „Симулација седнице
Народне скупштине“. Симулација седнице Народне
скупштине је један од програма за приступ јавности које
у оквиру Службе Народне скупштине спроводи Група за
едукацију и презентацију скупштинске баштине.
Програм је намењен ученицима средњих школа и
студентима, и има за циљ да младе, на њима близак и
занимљив начин, упозна са законодавним процесом,
демократском дебатом, улогом и важношћу Парламента.
Средњошколци и студенти преузимају улоге народних
посланика, бирају председника Скупштине, разматрају
предлог закона, пишу амандмане, дискутују и гласају.
Симулацијом је обухваћен пут закона односно поступак за
доношење закона у Народној скупштини.
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ДР АЛЕКСАНДРА
ТОМИЋ
Српска напредна странка (СНС)
Датум рођења: 1969.
Занимање: доктор економских наука
Датум потврђивања посланичког мандата:
16.04.2014.

Представљамо

Место пребивалишта: Београд
Чланство у одборима: Одбор за привреду,
регионални развој, трговину, туризам и
енергетику (председник), Одбор за спољне
послове и Одбор за европске интеграције

Који су Вам омиљени писци, да ли их имате?
Ако говоримо о нашим писцима, онда су ме одмалена привлачила књижевна дела и приступ Меше Селимовића и песме Јована
Дучића. У то време волела сам руске класике. Како су године
пролазиле, све више сам читала стручну литературу, везану за
технику и економију. Из књига Принципи маркетинга Хенрија
Фајоле, Предузетништво и иновације Питера Дракера и Умеће
ратовања Сун Цуа схватите да није важно којим се послом бавите, потребно је да имате идеју, покажете креативност и марљиво
радите да бисте достигли циљеве, које морате себи да поставите.
Налазите ли времена да читате?
Тешко, јер морам многе материјале да прегледам, прочитам и
напишем припрему за излагање, тако да читање по слободном
избору долази у обзир само на годишњем одмору. Тада читам све
што је ново од Паола Коеља и нашег Дејана Стојиљковића.
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Да ли сте имали хероје/узоре у детињству, имате ли их
сада и које?
Хероји данашњице су многи људи који својом борбом за бољи
живот, поштеним радом чине све да очувају своје породице, ишклолују децу и пренесу им добар и јасан систем вредности. Данашњи хероји нису онакви како смо их ми гледали и замишљали у
детињству. Када сте дете, обично прецењујете онога кога волите.
Његове врлине преувеличавате, а мане и не видите. Када одрастете, схватите да је то сан. Мој узор у животу био је мој отац,
који је био рударски инжењер и директор многих предузећа.
Узор су ми били његова марљивост и посвећеност послу и борбеност за остваривање циљева. Нажалост, месец дана пред мој пријемни испит на Машинском факултету остала сам без подршке
јер је умро, али то ме је још више натерало да у животу радим и
не осврћем се на све тешкоће и препреке које имам.
Шта некога чини херојем?
Визија, стратешки приступ, систем вредности по којима хероји
живе и боре се за своје циљеве, вера и храброст. Данас сте стално
у дилеми да ли је нешто исправно или не. Научени смо да волимо
своју земљу, своје ближње, свој народ, чак и да за идеале треба
живот дати, а онда видите да су се многа схватања променила,
тако да данашње хероје тешко препознајемо и мало се о њима
прича у јавности. У политици никако, јер се све подразумева и
све релативизује.
Како изгледа један Ваш дан ван НСРС?
Осим што сам народни посланик у Скупштини Србије од 2012.
године, већ више од пет година предајем на Алфа универзитету
и приватним факултетима, тако да предавања и обавезе уклапам са обавезама и студентима. Предмети које предајем су:
Управљање инвестицијама, Управљање пројектима и Еколошки

менаџмент. Често сам разапета између заседања у Скупштини
Србије, где морам да дам кворум, и предавања и пројеката, који
јесу или нису део обавеза и рада у Парламенту. Поред тога што
се припремам за седнице у Скупштини Србије на различите теме
везане за привреду, енергетику, заштиту животне средине, председавам одбору који разматра законе у начелу и по амандманима,
јављају се и потребне за организовање јавних слушања и присуствовање другим скуповима и састанцима с колегама из парламента земаља региона и ЕУ, али и у посланичком клубу СНС. Ту
су и иницијатори састанака, представници других парламената,
привредници, удружења привредника, синдикати, цивилни
сектор, међународне организације... Поред обавеза у одборима
где сам члан, Одбору за спољне послове и Одбору за европске
интеграције, одбор којим председавам има контролну улогу рада
надлежних министарстава, тако да свака три месеца разматрамо
извештаје о раду три министарстава: привреде, регионалног развоја, трговине, рударства и енергетике. Разматрамо извештаје о
раду три министарстава и то привреде, као и трговине, туризма и
наравно енергетике и рударства.
Учешће на различитим међународним конференцијама подразумева путовања од два-три дана, која су јако напорна. Сваки
радни дан траје од ујутру до увече, некада и до дубоко у ноћ када
су такве седнице. Готово да немате радно време и унапред планиране активности, дугорочно, али таква је врста посла и сви смо
се већ навикли на овако динамичан темпо.
Шта се мења кад неко постане народни посланик?
Мења се много тога. Пре свега, бирани сте да бисте заступали
интересе грађана у складу с политиком СНС, политичке странке
са чије сте листе предложени за то место. Грађани много очекују
од вас. Та очекивања везана су за многе њихове проблеме, па и
оне личне природе. Пронаћи равнотежу између могућности да
помогнете сваком грађанину понаособ и доносите законе који ће
свима донети опште добро а не угрозити нечије интересе права
је уметност. Најтеже је помирити се с чињеницом да не можете
свима угодити и да вас не могу сви хвалити. Онда се барем треба
трудити да будете поштовани, макар због става, марљивости и
самопрегорног рада.
Имате ли неки мото/девизу које се држите?
Да бисте дочекали плодове свога рада и уживали у њима потребно је велико време и стрпљење. Стога волим да цитирам изреку
Стрпљен, спасен, да бих себе охрабрила некада када посустанем
у борби за своје идеале. Откад сам у Скупштини и када причамо
о законима па отворимо многа питања међу нама, често волим
да кажем: Све ће то народ позлатити, јер оно што је добро, биће
сигурно препознато у јавности и свакодневном животу.
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