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Поштовани читаоци „Кворума”,
Пред вама се налази други по реду троброј информативног билтена Кворум, 
који обухвата активности Народне скупштине у марту, априлу и мају.

Тема броја је унеколико другачија од онога што је досада било уоби
чајено. Нажалост, период иза нас обележен је незапамћеним попла
вама, које су однеле људске животе и причиниле огромну материјалну 
штету. У жељи да се придружи бројним институцијама, организацијама 
и по је динцима који су се активно укључили у акцију прикупљања фи 
нансијских средстава, Народна скупштина је на наменски рачун Вла
де упу тили 100 милиона динара за санирање и отклањање последица 
катастрофе.

Солидарност и хуманост показали су и народни посланици, као и за
послени у Служби Народне скупштине који су учествовали у при
купљању финансијских средстава за помоћ грађанима Србије који су 
погођени елементарном непогодом.

Наравно, као и у претходним издањима, информисаћемо вас о законо
давном раду, међународним активностима и другим пословима које је 
Народна скупштина вршила током последња три месеца.

На страницама „Кворума” се можете детаљније информисати о најзна
чајнијим догађајима у протеклом периоду конституисању Народне 
скупштине, избору председника Народне скупштине и избору Владе.

Скупштини се 28. априла обратила баронеса Кетрин Ештон, висока 
представница Европске уније за спољне послове и безбедносну полити
ку и потпредседница Европске комисије. Висока представница подвук
ла је значај и улогу Народне скупштине у преговорима са ЕУ и истакла 
да јој је била привилегија да сарађује с политичарима из Србије на дија
логу између Београда и Приштине. На Трећој посебној седници, одржа
ној 29. маја, народним посланицима обратио се Борут Пахор, председ
ник Републике Словеније.

У периоду који је пред нама очекује нас пуно посла и трудићемо се 
да вас о томе правовремено и квалитетно информишемо у наредним 
бројевима „Кворума”.

Срдачан поздрав,

 
Генерални секретар
Јана Љубичић
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У жељи да се придружи бројним институцијама, орга
низацијама и појединцима који су се активно укључи
ли у акцију прикупљања финансијских средстава ради 
помоћи и санирања последица поплава које су погодиле 
нашу земљу, Народна скупштина, односно Одбор за ад
министративнобуџетска и мандатноимунитетска пи
тања као надлежан за питања финансирања Народне 
скупштине, на седници одржаној 20. маја дао је са
гласност генералном секретару Народне скупштине да 
смањи апропријацију економске класификације 511000 
– Зграде и грађевински објекти за 100.000.000,00 ди
нара, на Разделу 1, Глава 1.1, функција 130 – Стручне ус
луге, ДБК 20101, у корист повећања апропријације еко
номске класификације 499000 – Средства резерве, за 
100.000.000,00 динара, на Разделу 16, функција 160 – 
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, 
Министартво финансија. Наведени новац је намењен 
санирању фасаде Народне скупштине.

Пред почетак седнице Одбора председница Народне 
скупштине Маја Гојковић одржала је конференцију за 
новинаре позивајући све појединце, институције и орга
низације у земљи и иностранству да у овом тешком тре
нутку своје интересе ставе по страни, а да наш заједнич
ки задатак буде обнова земље и помоћ најугроженији
ма. Захвалила је припадницима Војске, Министарства 
унутрашњих послова, добровољцима и грађанима из 
других земаља који су дошли да помогну Србији у овом 
тешком тренутку.

На веома тешку ситуацију у Србији реаговали су и дру
ги одбори Народне скупштине, у складу са својим на
длежностима: Одбор за дијаспору и Србе у региону апе
ловао је на Владу Републике Србије да укине све адми
нистративне препреке за проток хуманитарне помоћ из 
других земаља и затражио да Министарство спољних 
послова редовно обавештава нашу дијаспору и Србе у 
региону о начинима пружања финансијске и друге вр

сте помоћи матици; Одбор за пољопривреду, шумарство 
и водопривреду апеловао је на надлежне институције у 
земљи да предузму све мере како би се санирале после
дице и непроцењива штета која је нанета пољопривред
ном земљишту, а затражено је и одржавање посебне се
днице Народне скупштине по овом питању.

Солидарност и хуманост показали су сви народни по
сланици и запослени у Служби који су учествова
ли у прикупљању финансијских средстава у знак соли
дарности с грађанима Србије погођеним елементар
ном непогодом. Шефови посланичких група су након 
Колегијума Народне скупштине одржали конференцију 
за новинаре на којој су саопштили да су у прикупљању 
помоћи учествовале све посланичке групе и сви на
родни посланици, као и да су издвојена средства у из
носу од 11.500.000 динара. Запослени у Служби На
родне скупштине су, у складу са својим могућности
ма, од мајског дела плате издвојили средства за помоћ 
настрадалима.

Уплата хуманитарне помоћи из иностранства преко 
floodrelief.gov.rs.

На почетној интернет страници Народне скупштине по
стављена је информација о отвореном пејпал рачуну за 
уплату хуманитарне помоћи жртвама поплаве у Србији 
из иностранства. Овим путем могуће је уплатити сред
ства из 193 земље.

Рачун припада дипломатском представништву Србије у 
Бриселу, одакле се новац директно пребацује на рачун 
Владе Републике Србије намењен помоћи угроженима 
од поплава.

Хуманитарну помоћ, преко пејпал сервиса, могуће је 
уплатити на адреси floodrelief.gov.rs.

Солидарност и хуманост на делу
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Седнице Народне скупштине

На Првој (конститутивној) седници, 
од р жаној 16. априла, Народна скуп
ш ти на је потврдила мандате свим на
родним посланицима новог сазива, 
чиме је Народна скупштина консти
туисана. Томе је претходило образо
вање Комисије за утврђивање саглас
ности уверења о избору за народног 
посланика и Извештаја Републичке 
изборне комисије о спроведеним из
борима за народне посланике одржа
ним 16. марта 2014. године. Комисију 
су чинили народни посланици Јана 
Љубичић, Милисав Петронијевић и 
Весна Мартиновић. По конституисању 
Народне скупштине, народни посла
ници су положили заклетву.

На истој седници, одржаној 23. ап
рила, за председника Народне скуп
штине изабрана је Маја Гојковић, за 
потпредседнике Верољуб Арсић, 
мр Игор Бечић, Константин Арсено
вић, Гордана Чомић, Нинослав Стоја
диновић и проф. др Владимир Мари
н ковић, док је за генералног секре

тара Народне скупштине именована 
Јана Љубичић, која је и у претходном 
сазиву Народне скупштине обављала 
ту функцију.

На Првој (конститутивној) седници, 
Народна скупштина је донела и Од
луку о избору чланова и заменика 
чланова одбора Народне скупштине 
Републике Србије и Одлуку о утврђи
вању састава сталних делегација 
Народне скупштине Републике Србије 
у међународним парламентарним ин
ституцијама.

***

На Првој седници Првог редовног за
седања Народне скупштине у 2014. го
дини усвојени су Закон о министарст
вима и Закон о измени Закона о Влади.

***

На Другој седници Првог редовног 
заседања у 2014. години Народна 
скупштина је усвојила следеће зако
не: Закон о измени Закона о прива
тизацији; Закон о изменама и допу

нама Закона о националним савети
ма националних мањина; Закон о из
вршењу кривичних санкција; Закон 
о извршењу ванзаводских санкција 
и мера; Закона о изменама и допуна
ма Законика о кривичном поступку; 
Закон о правобранилаштву; Закон о 
посредовању у решавању спорова; 
Закон о изменама и допунама Закона 
о парничном поступку; Закон о из
менама и допунама Закона о ванпар
ничном поступку; Закон о изменама 
Закона о извршењу и обезбеђењу и 
Закон о измени Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима.

***

На Трећој седници Првог редовног 
заседања у 2014. години Народна 
скупштина дала је претходну саглас
ност на Предлог статута Аутономне 
Покрајине Војводине.

***

На Четвртој седници Првог редов
ног заседања у 2014. години Народна 
скупштина је донела Закон о измена

с к у п шти н а  од  м а рта  до  м ај а
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Пошто је Народна скупштина обави
ла разматрање свих тачака дневног 
реда и одлучивање о њима, изведе
на је химна Републике Србије чиме је 
Народна скупштина завршила Прво 
редовно заседање у 2014. години.

Посебне седнице 
Народне скупштине

На Првој посебној седници, одржаној 
27. априла, Народна скупштина иза
брала је Владу, која је затим положи
ла заклетву пред народним послани
цима.

На Другој посебној седници, одржа
ној 28. априла, народним послани
цима обратила се баронеса Кетрин 
Ештон, висока представница Уније за 
спољне послове и безбедносну по
литику и потпредседница Европске 
комисије. Стенографске белешке са 
ове седнице можете прочитати на ин
тернет страници Народне скупшти
не http://www.parlament.gov.rs/Druga_posebna_

sednica_Narodne_skup%C5%A1tine_Republike_

Srbije_u_2014._godini_.21119.941.html

На Трећој посебној седници, одржа
ној 29. маја, народним посланицима 
обратио се Борут Пахор, председник 
Републике Словеније. Стенографске 
белешке са ове седнице може
те прочитати на интернет страници 
Народне скупштине http://www.parlament.

gov.rs/Tre%C4%87a_posebna_sednica_Narodne_

skup%C5%A1tine_Republike_Srbije_u_2014._

godini_.21373.941.html

Посланичка питања последњег 
четвртка у месецу

Дана 29. маја 2014. године минист
ри у Влади Републике Србије одго
варали су на питања која су поста
вљали народни посланици у пери
оду од 16.00 до 19.00 часова. На по
сланичка питања одговарали су 
предс едник Владе Републике Србије 
Александар Вучић, потпредседник 
Владе и министар грађевинарства, са
обраћаја и инфраструктуре Зорана 
Михајловић, потпредседник Владе и 
министар државне управе и локал
не самоуправе др Кори Удовички, ми
нистар финансија Лазар Крстић, ми
нистар привреде Душан Вујовић, ми
нистар пољопривреде и заштите жи
вотне средине проф. др Снежана 
Богосављевић Бошковић, министар 
рударства и енергетике Александар 
Антић, министар унутрашњих посло
ва др Небојша Стефановић, министар 
одбране Братислав Гашић, министар 
просвете, науке и технолошког раз
воја Срђан Вербић, министар здра
вља Зоран Лончар, министар за рад, 
запошљавање, борачка и социјал
на питања Александар Вулин, ми
нистар културе и информисања Иван 
Тасовац, министар без портфеља заду
жен за европске интеграције Јадранка 
Јоксимовић и министар без портфеља 
задужен за ванредне ситуације мр 
Велимир Илић. Стенографске белеш
ке са ове седнице можете наћи на ин
тернет страници Народне скупштине 
http://www.parlament.gov.rs/Poslani%C4%8Dka_

pitanja_u_maju_.21370.941.html

с к у п шти н а  од  м а рта  до  м ај а

ма и допунама Закона о порезу на до
ходак грађана и Закон о изменама и 
допунама Закона о доприносима за 
обавезно социјално осигурање.

На истој седници усвојени су и: Закон 
о потврђивању Споразума о зајму из
међу Владе Републике Србије као 
зајмопримца и Владе Емирата Абу 
Даби (Уједињени Арапски Емирати) 
као зајмодавца у вези са зајмом од 
1.000.000.000 америчких долара; За
кон о потврђивању Уговора о зајму 
из ме ђу Владе Републике Србије и 
Фонда за развој Абу Дабија за финан
сирање Развоја система за наводња
вање – I фаза; Закон о потврђивању 
Финансијског уговора „Апекс зајам 
за мала и средња предузећа и друге 
приоритете III/А” између Републике 
Србије и Европске инвестиционе бан
ке и Народне банке Србије; Закон 
о потврђивању Споразума између 
Владе Републике Србије и Владе 
Монголије о укидању виза за др
жављане двеју земаља; Закон о по
тврђивању Споразума између Владе 
Републике Србије и Владе Народне 
Демократске Републике Лаос о уки
дању виза за носиоце дипломатских и 
службених пасоша; Закон о потврђи
вању Споразума између Републике 
Србије и Црне Горе о узајамном засту
пању у пружању конзуларне зашти
те и услуга у трећим земљама; Закон 
о потврђивању Споразума о опера
тивној и стратешкој сарадњи између 
Републике Србије и Европске поли
цијске канцеларије и Закон о потврђи
вању Амандмана на члан 20. став 1. 
Конвенције о елиминисању свих об
лика дискриминације жена.
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Донете одлуке

На Другој седници Првог редовног 
заседања у 2014. години Народна 
скупштина именовала је нове члано
ве и заменике чланова Републичке из
борне комисије. Одлуку о именовању 
ових лица можете наћи на интернет 
страници Народне скупштине www.
parlament.rs у делу „остала акта – до

нета акта”. На истој седници Народна 
скупштина донела је и: Одлуку о из
бору председника прекршајних су
дова; Одлуку о избору председни
ка основних судова; Одлуку о избо
ру председника привредних судова; 
Одлуку о избору председника виших 
судова; Одлуку о избору председни
ка Апелационог суда у Новом Саду и 
више одлука о избору судија који се 
први пут бирају на судијску функцију. 
Наведене одлуке можете наћи на ин
тернет страници Народне скупштине 
www.parlament.rs у делу „остала акта – 
донета акта”.

Именовани заменици генералног 
секретара Народне скупштине

На Другој седници Првог редовног 
заседања у 2014. години Народна 
скупштина именовала је Гордану Ста
менић и Срђана Смиљанића за заме
нике генералног секретара На родне 
скупштине. Пре именова ња на ову 
функцију, Гордана Стаменић била је 
државни секретар у Министарству 
правде и државне управе, задуже
на за сектор државне управе, мати
чне књиге, слободно удруживање 
грађана, људска и мањинска пра
ва, управну инспекцију и електрон
ску управу, док је Срђан Смиљанић 
био запослен у Рајфајзен банци а.д. 
Београд, у Сектору за правне послове 
– Одељењу за правне послове с при
вредом, на месту вишег сарадника за 
правне послове с привредом.

Утврђен састав Парламентарног 
одбора за стабилизацију 
и придруживање

На Другој седници Првог редовног 
заседања у 2014. години Народна 
скупштина утврдила је састав Парла
ментарног одбора за стабилизаци
ју и придруживање у саставу: 1) Алек
сандра Томић, члан (Биљана Пантић 
Пиља, заменик члана), 2) Ласло 
Варга (Varga László), члан (Бранислав 
Блажић, заменик члана), 3) Верољуб 
Арсић, члан (Душица Стојковић, за
меник члана), 4) Ирена Вујовић, члан 
(Катарина Ракић, заменик члана), 5) 
Александра Ђуровић, члан (Весна 

Марковић, заменик члана), 6) Љубиша 
Стојмировић, члан (Александар Јови
чић, заменик члана), 7) Драган Шор
маз, члан (Марија Обрадовић, за
меник члана), 8) Зоран Бабић, члан 
(Александар Мартиновић, заменик 
члана), 9) др Дијана Вукомановић, 
члан, (Стефана Миладиновић, заме
ник члана), 10) Бранко Ружић, члан 
(Ивана Динић, заменик члана), 11) 
Весна Марјановић, члан (Гордана 
Чомић, заменик члана), 12) Вера 
Пауновић, члан (Мира Петровић, за
меник члана), 13) Душан Петровић, 
члан (Александар Сенић, заменик 
члана), 14) Милорад Мијатовић, члан 
(Владимир Маринковић, заменик чла
на), 15) Срђан Кружевић, члан (Ђорђе 
Косанић, заменик чланa).

Престанак мандата

У периоду од 16. априла када је кон
ституисана Народна скупштина до 31. 
маја оставке на функцију народног 
посланика поднели су: Александар 
Антић, Снежана Богосављевић Бош
ковић, Ирена Вујовић, Александар 
Вулин, Александар Вучић, Ивица Да
чић, Јадранка Јоксимовић, Горан Кне 
жевић, Јана Љубичић, Радомир Ни
ко лић, Бојан Пајтић, Небојша Сте
фановић, Миодраг Стојковић, Ма ри
ника Тепић и Вања Удовичић.

Услед наступања смрти, мандат народ
ног посланика престао је др Јовану 
Кркобабићу и Миодрагу Ракићу.

Нови посланици у клупама

У периоду од конституисања На
род не скупштине до 31. маја На
родна скупштина потврдила је ман 
дате следећим посланицима: Је ли
савети Прибојац, Крстимиру Пан
тићу, Александри Јерков, Душану 
Милисављевићу, Дејану Чапу, Иви
ци Јевтићу, Весни Симић, Дејану Нек
та ријевићу, Владу Бабићу, Сањи 
Туцаковић, Горану Вукадиновићу, Дра
гану Тодоровићу, Мирјани Драгаш, 
Гроз  дани Банац, Дејану Раденковићу 
и Неђи Јовановићу.

с к у п шти н а  од  м а рта  до  м ај а

Законом о извршењу 
кривичних санкција уређује 

се поступак извршења 
кривичних санкција према 
пунолетним лицима, права 

и обавезе лица према 
којима се извршавају 

кривичне санкције, 
организација Управе за 
извршење кривичних 

санкција, надзор над њеним 
радом, извршење санкција 

изречених за привредне 
преступе и прекршаје, 
одузимање имовинске 
користи прибављене 

кривичним делом или 
привредним преступом и 
примена мере притвора. 

У поступку извршења 
кривичних санкција према 

малолетницима, као и 
у поступку извршења 

казне затвора изречене 
за прекршај примењују 
се такође одредбе овог 

закона. Законом се уводи 
и нови институт – судија 
за извршење кривичних 

санкција, чиме се успоставља 
нова врста судске заштите, 

којом се обезбеђује ефикасан 
механизам контроле над 
поштовањем права лица 

лишених слободе. Још 
један разлог за доношење 
новог закона о извршењу 

кривичних санкција је 
и издвајање одредаба 

које регулишу извршење 
алтернативних санкција и 

мера у посебан закон.
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бора у организовању помоћи дијас
поре подручјима у Србији угроже
ним поплавама. Том приликом Одбор 
је након дискусије донео више закљу
чака: 1) Одбор за дијаспору и Србе 
у региону захваљује свим поједин
цима и организацијама у дијаспо
ри и региону који су упутили помоћ 
становништву угроженом поплава
ма у Србији; 2) Одбор позива све љу
де и организације у дијаспори и ре
гиону који намеравају да шаљу по
моћ, која је добродошла, да то чине у 
складу са упутствима Министарства 
спољних послова. За уплату новчаних 
средстава отворен је наменски ра
чун Министарства финансија, при че
му треба уважити евентуалне захтеве 
донатора да средства буду усмерена 
за тачно одређене намене; 3) Одбор 
упућује препоруку Министарству 
спољних послова да се у сарадњи с 
другим министарствима све неопхо
дне информације у вези с начином 
уплате средстава и слањем друге вр
сте помоћи из дијаспоре шаљу путем 
средстава јавног информисања, ко
ристећи и друга модерна средства ко
муникације; 4) Приоритет за помоћ из 
иностранства су финансијска сред
ства, с обзиром на то да ће процес от
клањања последица бити дуготрајан, 
а уколико се донира роба, то треба чи
нити преко најближих дипломатско
конзуларних представништава, ува
жавајући препоруке Министарства 
спољних послова о потребним мате
ријалним добрима; 5) Одбор позива 

Министарство спољних послова да 
редовно информише Одбор за дијас
пору и Србе у региону о свим актив
ностима које се предузимају по овом 
питању; 6) Одбор констатује да је у то
ку пружања помоћи потребно одржа
вање контакта с дијаспором, да тро
шење средстава треба да буде на
менско, као и да донатори треба да 
буду упознати с усмеравањем тих 
средстава; 7) Одбор апелује на Владу 
Републике Србије да се омогући уки
дање царинских оптерећења и других 
административних препрека за хума
нитарну помоћ из дијаспоре; 8) Одбор 
одређује да особе за контакт са дијас
пором и Србима у региону, као и са 
Кризним штабом Министарства спољ
них послова, везано за помоћ стано
вништву у поплављеним подручји
ма, буду председник Одбора др Јанко 
Веселиновић, заменик председника 
Одбора Миодраг Линта и члан Одбора 
Александар Чотрић.

Одбор за пољопривреду, шумарство 
и водопривреду је на седници одр
жаној 19. маја разматрао ситуацију у 

Активности одбора

Одбор за административнобуџетс
ка и мандатноимунитетска питања 
је на Четвртој седници, одржаној 30. 
ап  ри ла, донео Одлуку о радном ан
гажовању на одређено време кон
султаната у посланичким групама у 
Народној скупштини. На основу ове 
одлуке све посланичке групе имаће 
исти број консултаната као и у прет
ходном сазиву Народне скупштине, 
осим Посланичке групе Демократске 
странке, која ће моћи да ангажује че
тири лица, док ће Посланичка гру
па Српске напредне странке, која 
има 136 народних посланика, анга
жовати 12 лица, што у маси износи 
укупно 38 лица, односно четири ли
ца мање у односу на претходни сазив 
Народне скупштине када су за потре
бе посланичких група према Одлуци 
Административног одбора о радном 
ангажовању консултаната за струч
не и административне послове по
сланичких група у Народној скупшти
ни 28 број 1122161/08 од 22. септем
бра 2008. године била ангажована 42 
лица. Текст Одлуке доступан је на ин
тернет страници Народне скупшти
не у делу „акти – Одлуке Одбора за ад
министративнобуџетска и мандатно
имунитетска питања”.

Одбор за дијаспору и Србе у региону 
се на седници одржаној 19. маја ба
вио надлежностима и улогом овог од

Законом о извршењу 
ванзаводских санкција и 
мера уређује се поступак 
извршења ванзаводских 

санкција и мера изречених у 
кривичном и прекршајном 

поступку које се извршавају у 
заједници, прописује сврха и 
садржај послова извршења, 

начин извршења тих послова 
и положај лица укљученог 
у извршење ванзаводских 

санкција и мера. Такође, 
ближе се регулишу и 

поступци у постпеналном 
третману, пружање помоћи 
лицу након извршене казне 

затвора, што ће олакшати 
реинтеграцију осуђених 

у социјалну средину. 
Прецизније уређење 

одредаба о надзору над 
извршењем мера одређених 
уз условни отпуст допринеће 
томе да условно отпуштање 

осуђених у потпуности 
испуни своју сврху.

с к у п шти н а  од  м а рта  до  м ај а
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пољопривреди и водопривреди про
узроковану катастрофалним поплава
ма које су задесиле Републику Србију 
и донели одговарајуће препоруке које 
ће упутити Влади Републике Србије у 
циљу ефикаснијег деловања при са
нацији штете. Током дискусије истак
нуто је да је започет поступак про
цењивања штете на територијама где 
се вода повукла, да је тренутно најбит
нија активност у вези с уклањањем ле
шева угинулих животиња, и да велике 
проблеме на многим локацијама ства
ра и појава клизишта. Одбор је након 
дискусије донео више препорука: 1) 
Одбор за пољопривреду, шумарство 
и водопривреду захваљује свим поје
динцима, институцијама, органима 
и службама који су у катастрофалној 
поплави која је погодила Републику 
Србију и регион учествовали у спаса
вању људи и имовине; 2) Одбор пре
поручује свим органима Републике 
и Покрајине, локалним самоуправа
ма и службама да се и даље ангажују 
на одбрани од поплава и отклањању 
опасности по људе и имовину; 3) 

Одбор препоручује Влади Републике 
Србије и државним органима да пре
дузму све мере у отклањању после
дица катастрофалних поплава. С тим 
у вези Одбор посебно препоручује 
Министарству пољопривреде да, у са
радњи с другим органима, министар
ствима и службама, предузме све ме
ре за санацију терена ради спреча
вања евентуалних заразних болести 
које се могу појавити услед прису
ства лешева угинулих животиња, као 
и да Министарство за пољопривре
ду и заштиту животне средине пре
дузме све мере за заштиту биља и за
нављање сетве и с тим у вези у коор
динацији с кућама за производњу се
мена установи одређену врсту хибри
да и препоручи га земљорадницима 
за занављање сетве; 4) Републичка 
дирекција за воде, Србијаводе, 
Војводинаводе и Београдводе треба 
да предузму све мере заједно с дру
гима да се каналска мрежа и водото
кови уређују, а средства за те намене 
убудуће пласирају директно корисни
цима; 5) Министарство грађевинар

ства, саобраћаја и инфраструктуре 
и Влада треба да учине све у обно
ви инфраструктуре на селу, санирају 
клизишта и дају олакшице за обнову 
и градњу кућа и економских објека
та који су уништени; 6) Надлежна ми
нистарства и Влада треба да учине све 
да се сточарима и пољопривредни
цима из Дирекције за робне резерве 
уступи сточна храна за наредни пе
риод, као и да се на територији целе 
Србије обезбеде позајмице сточари
ма како би се одржао сточни фонд; 7) 
Влада Републике Србије треба да се 
ангажује како би банке и лизинг куће 
пролонгирале финансијске обавезе; 
8) Народна скупштина у наредном пе
риоду треба да одржи посебну седни
цу која би се бавила отклањањем по
следица катастрофалне поплаве.

Одбор за европске интеграције је на 
сед ници одржаној 28. маја 2014. годи
не образовао Радну групу за израду 
одлуке којом ће се уредити поступак 
разматрања предлога преговарачке 
позиције на седницама овог одбора 
и одбора у чијем су делокругу питања 
из одговарајуће преговарачке пози
ције. За чланове Радне групе изабра
ни су: Ласло Варга (председавајући), 
Душица Стојковић, Гордана Чомић, 
Драган Шормаз, Вера Пауновић, 
проф. др Љубиша Стојмировић и 
Бранко Ружић.

Одбор за финансије, републички бу
џет и контролу трошења јавних сред
става је на седници одржаној 29. маја 
2014. године разматрао Годишњи из
вештај Агенције за борбу против ко
рупције. Након дискусије, Одбор је 
утврдио предлог закључка поводом 
разматрања овог извештаја који ће 
Народна скупштина разматрати на 
једној од наредних седница.

Одбор за људска и мањинска права и 
равноправност полова је на седници 
одржаној 30. маја 2014. године разма
трао годишње извештаје Заштитника 
грађана и Повереника за информа
ције од јавног значаја и заштиту по
датака о личности. Одбор је утврдио 
предлоге закључака поводом раз
матрања ових извештаја и поднео 
их Народној скупштини ради разма
трања и усвајања на једној од наред
них седница.

Законом о изменама и допунама Закона о парничном поступку 
усклађује се одредба члана 35. Закона о парничном поступку с 

одредбом члана 142. став 6. Устава, којом је прописано да суд суди 
у већу а да се законом може предвидети да у одређеним стварима 
суди судија појединац. Проширена је функционална надлежност 

суда, односно таксативно су одређени спорови у којима суди судија 
појединац. Усаглашавају се и прецизирају одговарајуће одредбе 

Закона о парничном поступку везано за пуномоћнике, чиме се 
олакшава приступ суду странкама које немају пуномоћника и које се 
из незнања не користе правима која им припадају. Такође, допуњују 

се одредбе овог закона у погледу ванредних правних лекова, и то: 
ревизије и понављања поступка. Предвиђене су ниже вредносне 

границе за изјављивање ревизије. Допуном ових одредаба 
омогућава се приступ овом средству увек када другостепени суд 

преиначи првостепену одлуку и одлучи о захтевима странака, као 
и ако усвоји жалбу, укине пресуду и одлучи о захтевима странака. 
Имајући у виду одлуку Уставног суда („Службени гласник РС”, број 

74/13) којом је оглашена неуставна одредба става 3. члана 428. 
ЗПП-а, Законом се допуњује ова одредба у циљу заштите људских 

права тако што је прописано да се објективни рок од пет година од 
дана кад је одлука постала правоснажна не односи на понављање 
поступка у случајевима ако странка стекне могућност да употреби 
одлуку Европског суда за људска права којом је утврђена повреда 

људског права, као и ако је Уставни суд, у поступку по уставној 
жалби, утврдио повреду или ускраћивање људског или мањинског 

права и слободе зајемчене Уставом у парничном поступку, а то је 
могло да буде од утицаја на доношење повољније одлуке.
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Одбор за просторно планирање, са
обраћај, инфраструктуру и телекому
никације је на седници одржаној 28. 
маја 2014. године разматрао Извештај 
о раду и активностима Републичке 
агенције за поштанске услуге за 2013. 
годину. Након дискусије Одбор је 
утврдио предлог закључака који ће 
Народна скупштина разматрати на 
једној од наредних седница.

Утврђен Извештај Анкетног одбора

Анкетни одбор који је у претходном 
сазиву Народне скупштине образован 
ради утврђивања чињеница о начину 
трошења средстава буџета Републике 
Србије на територији Аутономне 
Покрајине Косово и Метохија у пери
оду од 2000. до 2012. године одржао 
је седницу 14. априла 2014. године, на 
којој је утврдио Извештај Анкетног од
бора, са предлогом мера. Наведени 
извештај поднет је Народној скупшти
ни на разматрање и усвајање.

Комплетан извештај доступан је на ин
тернет страници Народне скупштине 
www.parlament.gov.rs/11._sednica_Anketnog_

odbora_radi_utvrđivanja_činjenica_o_načinu_

trošenja_sredstava_budžeta_Republ ike_

Srbije_na_teritoriji_Autonomne_pokrajine_

Kosovo.21053.941.html

Народни посланик Олгица 
Батић изабрана за председника 
Националног огранака GOPAC

Огранак Глобалне организације пар
ламентараца за борбу против ко
рупције (GOPAC) у Србији, на својој 
петој седници, одржаној 9. маја, иза
брала је народног посланика Олгицу 
Батић за новог председника. Олгица 
Батић је на тој функцији заменила на
родног посланика Зорана Бабића, ко
ме је истекао једногодишњи мандат. 
На седници Огранка размотрен је и 
усвојен извештај о првој години ње
говог рада, од јуна 2013. до маја 2014. 
године. Олгица Батић је захвалила 

Зорану Бабићу за председавање то
ком претходне године и констатова
ла да се „по извештају може примети
ти да је GOPAC одржао низ активнос
ти и функционисао без обзира на то 
да ли смо из редова позиције или опо
зиције”.

У наставку састанка Огранка GOPAC у 
Србији представљен је план развоја 
његове активности на друштвеним 
мрежама. Ради бољег информисања 
медија, цивилног друштва, стручне и 
заинтересоване јавности о тој орга
низацији и о свом раду, Огранак је от
ворио блог и налог на Твитеру. На са
станку је представљена и публика
ција намењена народним посланици
ма „Финансијски надзор: приручник 
за посланике”. Такође, размотрене су 
наредне активности Огранка GOPAC и 
потреба укључивања нових народних 
посланика у рад Огранка, као и плани
рани састанци с Управом за јавне на
бавке ради праћења јавних расхода.

с к у п шти н а  од  м а рта  до  м ај а
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новништва. Скупу су присуствова
ли народни посланици, представни
ци Министарства рада, запошљавања 
и социјалне политике, Канцеларије 
Вла де Републике Србије за сарадњу 
са цивилним друштвом, представни
ци Владе Републике Србије задужени 
за социјално укључивање и смањење 
сиромаштва, као и представници нев
ладиних организација и стручне јав
ности.

Одржана Регионална 
конференција о родној 
равноправности у Сарајеву

Делегација Народне скупштине, коју 
су чинили народни посланици Мехо 
Омеровић, Дубравка Филиповски и 
Стефана Миладиновић, учествова
ла је на Регионалној конференци
ји под називом „Рад у парламентар
ним телима – достигнућа и изазо
ви из перспективе равноправности 
полова”, која је одржана 5. марта у 
Сарајеву. На Конференцији су учест
вовали и представници парламената 
Црне Горе, Хрватске и Албаније, као 
и представници међународних орга
низација и цивилног сектора Босне 
и Херцеговине. Представници срп
ског парламента упознали су делегате 
Конференције са тренутним стањем 
у Народној скупштини у погледу ро
дне равноправности, заступљености 
и утицају жена у парламенту, резулта
тима рада Одбора за људска и мањин
ска права и равноправност полова и 
законским решењима која су усвојена 
у новом сазиву Парламента из ове об
ласти, циљевима, активностима и ре
зултатима досадашњег рада Женске 
парламентарне мреже, као и плано
вима за будући рад.

Одржана Конференција 
Парламентарног форума 
за Западни Балкан о малом 
и лаком наоружању

Дводневна конференција Пар ламен
тарног форума за Западни Балкан о ма
лом и лаком наоружању, под називом 
„Улога парламената у смањењу пре
тњи од малокалибарског и лаког на
оружања на Западном Балкану – доса

рањивим групама корисницима ус
луга социјалне заштите” одржан је 7. 
марта 2014. године у Дому Народне 
скупштине. Учесницима су се обра
тили председник Народне скупшти
не у претходном сазиву др Небојша 
Стефановић и шеф Мисије Уницефа 
Мишел Сен Лот (Michel SaintLot). Том 
приликом истакнут је значај ове теме, 
посебно у условима економске кри
зе, представљена је Студија опција 
за успостављање Фонда за социјал
но укључивање, као и преглед стања 
финансирања услуга социјалне заш
тите у Србији, могућности финанси
рања услуга социјалне заштите из 
буџета и преглед пројектованих про
грама подршке цивилном сектору од 
стране међународних развојних парт
нера. Након дискусије закључено је 
да је неопходно формирање свео
бухватне и системске подршке деци 
и сиромашним породицама као и ус
постављање јединственог фонда за 
социјално укључивање, који би сва 
средства објединио на једном мес
ту и тиме омогућио бољу и делотвор
нију употребу средстава и социјалну 
инклузију осетљивих категорија ста

Формирање Огранка GOPAC у Србији 
подржао је пројекат „Јачање надзор
не улоге и јавности у раду Народне 
скупштине”, који спроводе Програм 
Уједињених нација за развој (УНДП) 
и Народна скупштина Републике Ср
бије, уз подршку Швајцарске агенције 
за развој и сарадњу (СДЦ).

GOPAC је независна међународна ин
ституција коју чине демократски иза
брани посланици из земаља широм 
света који сарађују у сузбијању ко
рупције, јачању добре владавине и 
правне државе. GOPAC, чије је се
диште у канадском граду Отави, има 
52 огранка у шест континенталних уд
ружења и подржава чланове кроз ис
траживања, оспособљавање за суз
бијање корупције и изградњу међуна
родне подршке међу посланицима.

Конференције, семинари, 
форуми, састанци

Скуп на тему „Перспективе одржи
вости финансирања подршке деци и 

Законом о изменама и допунама Закона о ванпарничном поступку 
врши се терминолошко усклађивање, као и усклађивање са 

Законом о јавном бележништву („Службени гласник РС”, бр. 31/11, 
85/12) у области поступања јавног бележника по налогу суда. 
Такође, процесне одредбе јавнобележничког поступка овим 

допунама добиле су место у овом закону. Законом се предвиђа 
које се од ванпарничних правних ствари могу поверити јавним 

бележницима, и то оне ванпарничне ствари у којима јавни интерес 
није посебно наглашен, односно оне ванпарничне ствари у којима 
доминира слобода располагања и које би и сами учесници могли 
споразумно уредити. Из тог разлога искључена је могућност да 

јавним бележницима буду поверене статусне или породичне 
ванпарничне ствари, у којима доминира јавни интерес и где је 

неопходно садејство суда у домену заштите. Јавном бележнику 
не може се поверити поступак за одређивање накнаде за 

експроприсану непокретност, поступци који се тичу вођења 
јавних књига и регистара које води суд, састављање исправа за 

које је Законом о ванпарничном поступку или посебним законом 
изричито предвиђено да их саставља суд и спровођење поступка за 
расправљање заоставштине када заоставштину треба расправити 

по праву стране државе. Такође, уведен је институт враћања 
пословне способности. Одлуком о лишењу пословне способности 

мора бити одређено временско трајање изречене мере као и 
период када ће орган старатељства проверавати да ли још увек 

постоје разлози за ограничење пословне способности.
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11

дашња искуства и нови изазови”, одр
жана је 27. и 28. марта у Дому Народне 
скупштине. Присутнима су се обрати
ли Константин Самофалов, народни 
посланик, Дејзи Турнеи, члан Одбора 
Парламентарног форума, Ирена Во
јач кова Солорано, стални координа
тор УН у Србији и стална представ
ница Програма Уједињених нација 
за развој (УНДП) у Србији и др Иван 
Звержановски, координатор SEESAC. 
Ово је била прилика да се истакне зна
чај редовног објављивања извештаја 
који садрже податке о малокалибар
ском и лаком наоружању у земљама 
Западног Балкана, као и усклађивања 
законодавства Републике Србије у 
овој области. Учесници су размени
ли мишљење о улози парламената о 
надзору контроле извоза оружја и бе
нефитима и најбољој пракси у обла
сти уништавања малог и лаког наору
жања и муниције и решавању про
блема вишка муниције на Западном 
Балкану и унапређењу политика бор
бе против незаконите трговине малим 
и лаким наоружањем. Такође, пред
стављена су и искуства из кампање 
за прикупљање малог и лаког наору

жања и размењена мишљења о то
ме како парламентарци могу допри
нети њеном успеху. На семинару су 
учествовали чланови парламената 
држава Западног Балкана, Шведске, 
Буркине Фасо и Уругваја, као и екс
перти из области контроле малока
либарског и лаког оружја из региона 
и шире, представници међународних 
и организација цивилног друштва, а 
семинар је oрганизован уз подршку 
Парламентарног форума из Шведске 
(Parliamentary Forum on SALW), УНДП / 
СЕЕСАЦ и Народне скупштине Репуб
лике Србије.

Парламентарна скупштина Савета 
Европе усвојила Резолуцију о 
правима националних мањина

Посланици Парламентарне скупшти
не Савета Европе усвојили су 9. ап
рила Резолуцију и препоруке о ситу
ацији и правима националних мањи
на у Европи. У пленарној дебати ис
такнуто је да заштита националних 
мањина мора да остане високо међу 

приоритетима и упућен је позив да 
се постигне јединство кроз разли
читости, како унутар тако и међу др
жавама. У дебати су учествовале 
Александра Ђуровић, шеф српске де
легације, и Елвира Ковач, која је и под
нела предлог за расправу о овој теми. 
Oцењено је да је Србија чврсто опре
дељена за унапређење положаја на
ционалних мањина на својој терито
рији, у сарадњи и у складу са препо
рукама Савета Европе. Такође, указа
но је и на очекивања да сва права при
падника српске националне мањине 
у другим земљама буду у пуној мери 
поштована у складу са стандардима 
Савета Европе, укључујући и питање 
права на коришћење матерњег јези
ка и писма, а скренута је пажња и на 
тешкоће које постоје у остваривању 
права на коришћење српског језика 
у Хрватској и погубност евентуалног 
одржавања референдума о повећа
вању прага на 50 одсто за службену 
употребу језика мањина.
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маја у Атини. Том приликом одржа
на је расправа о ситуацији на Косову 
и Метохији и улози Савета Европе на 
територији јужне српске покрајине. 
Александра Ђуровић упозорила је 
чланове Комитета да су Срби и друге 
мањине на Косову и Метохији и даље 
суочени с бројним проблемима, почев 
од слободне кретања, онемогућавања 
повратка избеглих и интерно расеље
них лица и употребе матерњег језика 
и посебно нагласила питање повратка 
имовине припадницима мањина на 
Косову и Метохији. Такође, истакла је 
да је Србија учинила све како би се от
крили починиоци злочина над албан
ским становништвом и да очекује да 
се истраже сви злочини над Србима. У 
том смислу, навела је да Србија с ве
ликим интересовањем прати истрагу 
специјалног тима Еулекса, покренуту 
на основу извештаја Дика Мартија, из

известиоца за доделу награде Савета 
Европе за најбољи музеј године. 
Такође, обављала је и функцију извес
тиоца за угрожену културну баштину 
Европе, као и функцију потпредсед
ника Поткомитета за културу, култур
ну разноликост и баштину, а тренутно 
припрема извештај на тему „Култура и 
демократија“.

Одржан састанак Комитета 
за политичка питања и 
демократију Парламентарне 
скупштине Савета Европе

Народни посланик Александра Ђу
ро вић учествовала је на састанку 
Комитета за политичка питања и де
мократију Парламентарне скупшти
не Савета Европе, који је одржан 7. 

Народни посланик Весна 
Марјановић изабрана 
за потпредседника 
Комитета за културу, науку, 
образовање и медије

На априлском заседању Парламен
тарне скупштине Савета Европе на
родни посланик Весна Марјановић 
изабрана је за потпредседника Ко
ми тета за културу, науку, образо
вање и медије. Она је изабрана као 
кан дидат Социјалистичке групе у 
Парламентарној скупштини уместо 
Могенса Јенсена, посланика данске 
Социјалдемократске партије који је у 
међувремену изабран за министра у 
Влади Данске.

Весна Марјановић је и досада, као 
члан Комитета, обављала функцију 
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на конкретној и принципијелној подр
шци и залагању поводом процеса ев
роинтеграција и питања Косова и 
Метохије и изразила уверење да ће 
Народна скупштина са своје стране 
учинити све да административно и 
политички усагласи национално за
конодавство са правним тековинама 
Европске уније. Председник Народне 
скупштине је нагласила да усвајање 
европских норми не представља ин
струмент и циљ сам по себи већ и на
чин за унапређење стандарда и ква
литета живота грађана, и подвукла 
значај парламентарне дипломатије 
и додала да се нада наставку интен
зивне сарадње с Европским парла
ментом и другим институцијама ЕУ. 
Висока представница подвукла је зна
чај и улогу Народне скупштине у пре
говорима са ЕУ и истакла да јој је би
ла привилегија да сарађује с полити
чарима из Србије на дијалогу између 
Београда и Приштине.

Штефан Филе разговарао 
о приоритетима Србије у 
процесу придруживања ЕУ

Комесар Европске комисије за про
ширење и суседску политику Штефан 
Филе разговарао је током своје посе
те Београду 5. маја са председницом 
Народне скупштине Мајом Гојковић, 
председником Одбора за европске 
интеграције Александром Сенићем, 
председницом Одбора за спољне 
послове Иреном Вујовић и предсе
дницима свих посланичких група у 
Народној скупштини.

Председница Народне скупштине из
разила је задовољство због посете ев
ропског комесара убрзо после кон
ституисања Народне скупштине и из
бора Владе Републике Србије, ис
тичући да та посета, као и недавна 
посета баронице Кетрин Ештон, пред
ставља значајну подршку европским 
интеграцијама и реформама које оче
кују Србију. Председница Народне 
скупштине изразила је задовољство 
што је у европским структурама у 
Бриселу препознат значај актуелног 
политичког тренутка у Србији после 
одржавања парламентарних избора, 
након којих је у Парламент ушло шест 
коалиција с великим консензусом око 

ка сарадње. И поред тога, постоји ог
роман простор за даље заједничке 
активности у приоритетним области
ма као што су економски и социјални 
развој, енергетика и инфраструктура, 
правосуђе и унутрашњи послови, без
бедност и јачање људских ресурса. 
Важно је да се у сарадњи са владама 
идентификују пројекти од заједничког 
интереса за државе региона и створи 
простор за њихову реализацију кроз 
програмирање вишекорисничке ком
поненте Инструмента претприступ
не помоћи (ИПА). На крају излагања 
поновио је да је једна од најважнијих 
улога Парламентарне скупштине да 
допринесе бољој координацији из
међу ЕУ и региона ЈИЕ, кроз сарадњу 
са Европским парламентом и инсти
туцијама Европске уније и размену 
искустава са државама чланицама ЕУ 
о широком низу питања везаних за 
агенду проширења ЕУ и регионалну 
сарадњу, као и са другим парламен
тарним форумима и институцијама у 
Европи.

На Скупштини је донета одлука да се 
формира и ад хок радна група која 
ће наставити да разматра преоста
ла отворена питања – секретаријат 
и буџет, а усвојени су и Пословник и 
Годишњи план рада за 20142015. го
дину. Успостављањем Парламентарне 
скупштине ПСЈИЕ и званично је за
вршено председавање Парламента 
Румуније, које за наредну годину пре
узима Парламент Албаније.

Посета високе представнице 
ЕУ Кетрин Ештон

Висока представница ЕУ за спољне 
послове и безбедносну политику и 
потпредседница Европске комисије, 
бароница Кетрин Ештон, боравила је 
28. априла у посети Републици Србији. 
Председник Народне скупштине Маја 
Гојковић је у разговору с Кетрин Ештон 
истакла да је ова посета својеврс
тан подстрек Србији на путу евроин
теграција, за који постоји широк по
литички консензус потврђен избо
ром новог сазива Народне скупшти
не и Владе, која је чланство у ЕУ поста
вила као један од спољнополитичких 
приоритета. Председник Народне 
скупштине захвалила је Кетрин Ештон 

вестиоца Парламентарне скупштине 
Савета Европе. Такође је истакла да је 
за Србију прихватљив једино статус
но неутралан приступ у активностима 
Савета Европе и да се оштро противи 
било каквим покушајима иницирања 
процедуре за пријем самопрокламо
ване државе Косово у Савет Европе.

Основана Парламентарна 
скупштина процеса сарадње 
у Југоисточној Европи

Потпредседник Народне скупшти
не Републике Србије Верољуб Арсић 
учествовао је на Инаугурационој се
дници Парламентарне скупшти
не ПСЈИЕ, која је у оквиру румун
ског председавања одржана у Буку
решту од 9. до 11. маја 2014. годи
не. Усвајањем Декларације о инау
гурацији Парламентарне скупштине 
ПСЈИЕ консензусом и званично је за
вршен процес институционализаци
је парламентарне сарадње 12 држа
ва учесница ПСЈИЕ. На састанку су 
учествовали председници и потпред
седници парламената свих држа
ва региона ЈИЕ, осим Македоније и 
Босне и Херцеговине. Учесницима су 
се обратили и потпредседник Владе 
Републике Румуније и министар за 
унутрашње послове и администра
цију Габријел Опреа и председавајући 
ПСЈИЕ и министар за спољне посло
ве Титус Корлацеан, као и председник 
Парламента Грчке у функцији пред
ставника парламентарне димензије 
председавања Саветом ЕУ Евагелос 
Василеос Мирмакис.

Потпредседник Народне скупшти
не Верољуб Арсић говорио је на тему 
„Будућа улога Парламентарне скуп
штине ПСЈИЕ у европским оквири
ма” и том приликом истакао да је ос
нивање Парламентарне скупштине 
ПСЈИЕ историјски тренутак за наш ре
гион, јер ће представљати својеврс
тан „глас региона” и допринети бољим 
добросуседским односима, стабил
ности, безбедности и сарадњи на
ших дванаест земаља. Потпредседник 
Народне скупштине Верољуб Арсић 
подсетио је да је регион ЈИЕ укључен 
у знатан број мултилатералних ини
цијатива, почев од оних општег поли
тичког карактера до секторских обли
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приоритета спољне политике – пуно
правног чланства у Европској унији. 
Она је изразила наду да ће ЕУ пружи
ти подршку реформама у области еко
номије, правосуђа, јавне управе, сло
боде изражавања, поштовања људ
ских и мањинских права и истакла 
да је у томе улога Народне скупшти
не веома значајна. Србија с великом 
пажњом прати кампању за избор по
сланика Европског парламента, као и 
поруке које шаљу европски званич
ници у вези с даљим проширењем 
ЕУ. Председник Народне скупшти
не изразила је уверење да је отва
рање преговора са Србијом и Црном 
Гором значајан подстрек и за друге 
државе Западног Балкана на путу ка 
Европској унији.

Европски комесар за проширење и 
суседску политику Штефан Филе ис
такао је да су његове и Ештонове ко
ординиране посете израз великих 
очекивања које ЕУ има у односу на 
Србију, али и спремности да Србији 
пруже пуну подршку. Тема разгово
ра с високим државним званичници
ма Србије била су и поједина прего
варачка поглавља као и на који начин 
остварити корист грађана у процесу 
преговора. У том контексту, Европски 
комесар је указао и на два изазова с 
којима је потребно да се суочимо, а то 
су усложњавање ситуације у Европи 
и потреба да грађани Србије већ то
ком процеса преговора осете бољи
так, а не на његовом крају. Штефан 
Филе је посебно истакао велику уло
гу Народне скупштине у процесу при
друживања ЕУ и предложио да се то
ком следеће посете, која ће бити ре
ализована пре краја његовог манда
та, организује састанак са чланови
ма Одбора за европске интеграције 
на ком би биле размотрене теме од 
важности за процес европских ин
теграција. У наредном периоду по
требно је јачати институционалне и 
административне капацитете Одбора 
за европске интеграције, који треба 
да буде централни одбор у процесу 
приступних преговора, односно по
следњи ниво контроле усклађености 
националних прописа с европским 
правним тековинама. Европски ко
месар је подсетио на значајнију улогу 
коју су национални парламенти доби
ли након ступања на снагу Уговора из 
Лисабона, и у том светлу највећи по

сао биће управо на Одбору за европс
ке интеграције.

На састанку с европским комесаром 
Штефаном Филеом учествовали су 
председник Посланичке групе Српска 
напредна странка Зоран Бабић, члан 
Посланичке групе Социјалистичка 
пар тија Србије Бранко Ружић, пред
седник Посланичке групе Демок рат
ска странка Драган Ђилас, потпред
седник Народне скупштине и заме
ник председника Посланичке групе 
Партија уједињених пензионера Ср
бије Константин Арсеновић, председ
ник Посланичке групе Борис Тадић – 
Нова демократска странка, Заједно за 
Србију, Зелени Србије Марко Ђури
шић, председник Посланичке групе 
Социјалдемократска партија Србије 
др Милорад Мијатовић, председ
ник Посланичке групе Јединствена 
Србија Драган Марковић, председник 
Посланичке групе Лига социјалдемо
крата Војводине Ненад Чанак, пред
седник Посланичке групе Нова Србија 
Мирослав Маркићевић, председник 
Посланичке групе Савез војвођан
ских Мађара Балинт Пастор, председ
ник Посланичке групе Српски покрет 
обнове – Демохришћанска странка 
Србије Александар Југовић и председ
ник Посланичке групе СДА Санџака – 
ПДД Сулејман Угљанин.

Састанак председнице Народне 
скупштине и председника 
Републике Словеније

Председник Републике Словеније 
Борут Пахор боравио је 29. маја у по
сети Републици Србији. Председник 
Народне скупштине Маја Гојковић је 
у разговору с председником Репуб
лике Словеније изразила задовољс
тво због његове посете Србији и На
род ној скупштини убрзо након кон
ституисања овог сазива и форми
рања Владе и навела да на ту посе
ту гледа као на подршку реформама 
које су пред Србијом у процесу ев
роинтеграција. Захвалила је Боруту 
Пахору и на великој и брзој помоћи 
коју је Република Словенија упути
ла нашој земљи коју су у претход
ном периоду погодиле поплаве вели
ких размера. Председник Републике 
Словеније истакао је да му је част што 

је дошао у Народну скупштину и што 
има прилику да се обрати народним 
посланицима, истичући да зна коли
ко је важна улога парламента, посеб
но у процесу евроинтеграција и ква
литетне хармонизације с прописима 
ЕУ, с обзиром на искуство које има бу
дући да је у једном периоду био на че
лу словеначког парламента. Подсетио 
је да је ово прва посета председника 
Републике Словеније Србији од 1991. 
године и навео да то показује да није 
увек било једноставно достићи висок 
ниво сарадње и поверења, као и да се 
овом посетом отвара ново поглавље 
у односима двеју држава. У настав
ку разговора председник Народне 
скупштине упознала је председни
ка Републике Словеније са саставом 
и начином рада Народне скупштине 
и навела да је за Србију на путу ка ЕУ 
значајно искуство Словеније и њеног 
законодавног тела. У делегацији пред
седника Републике Словеније били су 
и министар одбране Роман Јаки и ми
нистар финансија Урош Чуфер, а у де
легацији Народне скупштине Марија 
Обрадовић, председник Одбора за 
одбрану и унутрашње послове, и 
Биљана Илић Стошић, председник 
Посланичке групе пријатељства са 
Словенијом.

Швајцарски новинари у Народној 
скупштини о Пројекту УНДП–СДЦ

Пројекат УНДП и Народне скупшти
не „Јачање надзорне улоге и јавно
сти у раду Народне скупштине” који 
подржава Швајцарска агенција за раз
вој и сарадњу (СДЦ) представљен је 
групи швајцарских новинара који су 
Народну скупштину Србије посетили 
крајем априла, током званичне посете 
Србији председника Швајцарске кон
федерације, Дидијеа Буркхалтера. Тај 
пројекат је, између осталог, подржао 
и оснивање Националног огранка 
Глобалне организације парламентара
ца за борбу против корупције (GOPAC), 
основане 2002. године, која од 2013. 
има огранак и у Србији. Народна по
сланица Олгица Батић, потпредсе
дница Огранка GOPAC у Србији, пред
ставила је швајцарским новинарима 
рад тог огранка, чији је основни циљ 
контрола јавне потрошње. Тај огра
нак, како је нагласила, има чланове из 
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свих посланичких група. Народни по
сланик Дубравка Филиповски, члани
ца Посланичке групе пријатељства са 
Швајцарском, Женске парламентар
не мреже и Органка GOPAC, захвали
ла је УНДП и СДЦ због сталне подрш
ке Народној скупштини и том огранку.

Изабел Перих, директорка Канце
ла рије СДЦ у Србији, у разговору са 
швајцарским новинарима истакла је 
да је функционалан парламент кљу
чан у свакој демократији, и рекла да 
зато Швајцарска подржава институ
ционално јачање Народне скупшти
не Србије, унапређење њене надзор
не улоге и транспарентности у ра
ду. Ирена Војачкова Солорано, стал
на координаторка УН и стална пред
ставница УНДП у Србији, нагласила 
је значај развоја парламентаризма у 
Србији, похвалила партнерство На
родне скупштине, УНДП и СДЦ на 
овом пројекту, и указала на потребу 
подршке јачању доброг управљања 
у Србији. Помоћник генералног се
кретара Народне скупштине Мирјана 
Радаковић истакла је да досадашња 
пракса ове иницијативе показује 
унапређење рада Народне скупштине 
кроз доношење закона и новог посло
вника Народне скупштине.

Биљана Леденичан, портфолиоме
наџер УНДП за парламентарни раз
вој, у разговору са швајцарским но
винарима нагласила је да новоуве
дени парламентарни механизми као 
што су јавна слушања и седнице ван 
седишта које је подржао пројекат 
УНДП/СДЦ, као и преноси уживо које 
је Скупштина сама увела, доприносе 
бољој комуникацији с грађанима и ти
ме обезбеђују шире учешће јавности 
у раду Народне скупштине.

Наставак реализације 
Твининг-пројекта

У протекла три месеца реализован 
је велики број активности у оквиру 
Твинингпројекта, што је допринело 
континуитету пројектних активнос
ти и остварењу предвиђеног времен
ског плана за њихову реализацију.

У оквиру Компоненте 3. Пројекта, 
трећег априла одржан је округли 
сто на тему „Рад истраживачке служ
бе у Народној скупштини”, у ком је 
учествовао велики број запослених у 
Служби Народне скупштине. У оквиру 
Компоненте 4. Пројекта, 28. и 29. ап
рила организовани су разговори с ру
ководством Народне скупштине и за

посленима, као и с представницима 
Фискалног савета Србије, о сарадњи 
Народне скупштине с независним др
жавним органима, организацијама и 
телима. Грчки експерти интересова
ли су се за могуће измене Пословника 
Народне скупштине у циљу приме
не Акционог плана за спровођење 
Националне старатегије за борбу про
тив корупције за период 2013–2018, 
идејама за израду водича за посла
нике/новинаре, о сарадњи Народне 
скупштине и независних државних 
органа, организација и тела и потпи
сивању меморандума о разумевању/
протокола између Народне скупшти
не и независних државних органа, ор
ганизација и тела. Истовремено су у 
посети били и грчки експерти задуже
ни за Компоненту 5. Пројекта, који су 
разговарали са запосленима о нацр
тима препорука за унапређење јавно
сти рада Народне скупштине.

У оквиру Компонете 1. Пројекта, 
седмог маја одржана је радионица 
на тему „Припрема и иницирање за
кона – како сарађују НСРС и Влада?“, 
док је 21. маја у оквиру Компоненте 
3. Пројекта организована радиони
ца са циљем финализације препору
ка и смерница за унапређење праксе 
финансијског управљања у Народној 
скупштини.

с к у п шти н а  од  м а рта  до  м ај а
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Ситуација у Украјини и даље 
у фокусу парламентарне 
скупштине Савета Европе
Парламентарна скупштина Савета Евро
пе је на Другом редовном заседању у Ст
раз буру почетком априла расправљала о 
ситуацији у Украјини. Тема расправе по 
хитној процедури била је „Последњи до
гађаји у Украјини: претња функциони
сању демократских институција”. У бурној 
дебати посланици су се сврстали у два та
бора. Бројнија група посланика, махом 
из бивших држава СССР и Уједињеног 
Краљевства, Данске и Холандије, осу
дила је понашање Русије и тражила по
штовање суверенитета и територијал
ног интегритета Украјине. Известиоци 
и шефови политичких клубова су ситу
ацију оценили као драматичну и осуди
ли активности Русије, посебно на Криму 
и у источним деловима те земље. С дру
ге стране, посланици руске делегације и 
појединих источноевропских и кавкас
ких земаља указали су на то да су неле
галне власти у Кијеву довеле до угро
жавања демократског поретка и функ
ционисања институција у Украјини, а да 
главну претњу представљају милитант
не групе екстремиста, расистичке и ул
транационалистичке партије. Излагање 
на ову тему имао је и генерални секре
тар Савета Европе Торбјорн Јагланд, који 
је позвао на очување суверенитета и те
риторијалног интегритета Украјине, из
градњу политичких институција и зашти
ту права мањина. После расправе о пре
ко четрдесет амандмана, усвојена је ре
золуција о ситуацији у Украјини.

Парламентарна скупштина усвојила је 
и резолуцију „Ситуација и права тра
диционалних националних мањина у 
Европи”, чији је известилац био Ференц 
Калмар из Мађарске. Током израде из
вештаја Калмар је посетио Србију због 
примера добре праксе гарантовања 
и заштите колективних права нацио
налних мањина у Европи. У дебати су 
учествовале А. Ђуровић и Е. Ковач, које 
су упознале Скупштину с активности

ма на унапређењу положаја национал
них мањина у Србији, оснивањем нацио
налних савета, њиховим надлежности
ма, значајем заштите мањинских језика 
у образовном процесу, његову употребу, 
као и омогућавање учешћа представни
ка националних мањина у јавном и поли
тичком животу.

Државе Црноморске сарадње 
о економском развоју и 
социјалној кохезији
Члан Сталне делегације Народне 
скупштине у Парламентарној скупшти
ни Црноморске економске сарадње (ПС 
ЦЕС), Золтан Пек, учествовао је на про
лећном заседању те организације, које 
је одржано од 12. до 14. маја 2014. годи
не у Атини. Генерална дебата пленарног 
заседања била је „Од кризе ка опоравку: 
обликовање нових путева према развоју, 
креирању радних места и социјалној ко
хезији у Црноморском региону”.

Говорећи на централну тему, Золтан Пек 
нагласио је да ниједна држава, била она 
велика или мала, не може сама да се из
бори с економским изазовима данашњи
це и пут за излазак из кризе мора бити 
заједнички. Земље чланице Црноморске 
сарадње треба да остваре ближу и про
дуктивнију сарадњу која доноси мерљи
ве позитивне резултате путем импле
ментације постојећих узајамно корисних 
заједничких пројеката, као и путем ства
рања нових пројеката за сарадњу. Пек је 
подвукао да је Србија добила нову вла
ду на челу с премијером Александром 
Вучићем која ће настојати да за четири 
године постави здраве економске осно
ве и створи јасну економску перспекти
ву у Србији. Програм за економски опо
равак Србије заснива се на трима тачка
ма: снажној и кредибилној стабилизацији 
јавних финансија, реформи јавног секто
ра, као и реформи привредног амбијен
та. Акценат ће бити на модернизацији, 
променама, јачању људских капаците
та, као и промењеном односу према ра

ду. Подвукао је да је планирано да се до 
краја јула усвоји реформски пакет закона 
из области економије, јавних финансија и 
социјалне заштите, који ће створити пре
тпоставке за значајно унапређење кон
курентности српске привреде, те за при
влачење инвестиција и запошљавање, 
као и да Србија жели да покаже будућим 
инвеститорима да ће им се улагање у 
Србију несумњиво исплатити.

Пек је указао и на потребу реализације 
приоритетних инвестиционих и инфра
структурних пројеката, као и даљи раз
вој пољопривреде јер Република Србија 
поседује велики потенцијал за бављење 
пољопривредном делатношћу зах
ваљујући повољним климатским усло
вима, добрим природним карактеристи
кама земљишта, расположивим водним 
ресурсима, значајним прерадним капа
цитетима, као и повољним условима за 
промет пољопривреднопрехрамбених 
производа оличеним у преференцијал
ном приступу великим тржиштима – ЕУ, 
Русија, Белорусија, Турска, Казахстан, 
САД.

Поред генералне дебате, на 43. заседању 
Генералне скупштине размотрене су и 
усвојене препоруке „Увођење нових тех
нологија у модерној грађевини и архи
тектури у државама Црноморске еко
номске сарадње”, „Улога локалних вла
сти у јачању регионалне сарадње између 
држава чланица Црноморске економске 
сарадње” и „Незапосленост младих и по
литике у области запошљавања младих 
у државама Црноморске економске са
радње – потреба оснаживања младих ге
нерација”.

Поред Србије, на заседању су учест
вовале и сталне делегације парламе
ната Азербејџана, Албаније, Бу гар ске, 
Грузије, Грчке, Молдавије, Румуније, 
Руске Федерације, Турске и Украјине, као 
и бројни посматрачи и гости. Скупу је 
присуствовао и председник Парламента 
Грчке Вангелос Меимаракис.
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На преласку из XIX у XX век на че
лу српске цркве налазио се митро
полит Инокентије Павловић (1898–
1905). Био је син познатог свештени
ка из Шапца, Јована Павловића, који 
је био посланик и на Светоандрејској 
скупштини 1858. године. После стече
ног основног теолошког образовања 
у Београду, школовање наставља на 
Духовној академији у Кијеву. По по
вратку у Србију обавља различи
те дужности. Био је војни свештеник, 
професор и ректор Богословије, двор
ски свештеник и начелник Црквеног 
одељења у Министарству просвете и 
верских дела. За време његове служ
бе на трону српских митрополита у 
Краљевини Србији збили су се значај
ни догађаји који су у датом тренутку 
знатно утицали на однос цркве и др
жаве. Важно је напоменути да је мит
рополит Инокентије решио несугла
сице између канонске и неканонске 
јерархије, политички проблем који је 
потресао цркву на крају XIX века.

У јулу 1900. године краљ Александар 
Обреновић објавио је веридбу с 
Драгом Машин. Тај догађај дубо
ко је потресао тадашњи Београд, а и 
читаву државу. Овој одлуци оштро 
су се супротставили Ђорђе Генчић, 
министар полиције, и др Владан 
(Хипократ) Ђорђевић, председ
ник Владе још из времена када је 
краљ Милан имао значајни утицај. 
Краљ Милан и краљица Наталија би
ли су против овог брака. Тадашњи 
министар иностраних дела Андра 
Николић одлазио је код митрополи
та Инокентија да га моли да краљу 
Александру не да благослов за вен
чање. Када је краљ дошао по одо
брење, митрополит је заиста одбио 
да га да. Но, под притиском краља 

Александра – сматра се да је краљ 
претио да ће са својом женом отићи у 
Бијариц и оставити упражњени пре
сто уколико га митрополит не бла
гослови за венчање – после дугог 
убеђивања, митрополит Инокентије 
венчао их је у Саборној цркви у 
Београду. Пошто се већина станов
ништва противила краљевој одлуци, 
касније је овај догађај назван митро
политском кризом. По убиству краља 
Александра Обреновића, недељник 
Српски Сион оштро је критиковао 
понашање митрополита Инокентија. 
Замерали су му што смрт краља 
Александра није оглашена у црквама, 
питали су се зашто краљ није имао 
сахрану која му доликује. Нарочито 
се у критици истицао народни посла
ник Алекса Ратарац, који је 1904. го
дине чак издао и брошуру о томе.

По Ивањданском атентату, вен
чању с Драгом Машин и смрти кра
ља Милана 1901. године, краљ Алек
сандар извршио је трећи државни 
удар октроишући Устав из 1901. годи
не. Тај устав познат је као Априлски 
или Октроисани устав. Одређени 
чланови Устава регулишу одно
се између државе и цркве. У 3. чла
ну Устава дефинише се статус источ
не православне вере, која се истиче 
као државна. И Православна црква у 
Краљевини сматрала се једнаком по 
догматима с Васељенском, тј. при
знаје јој се јединство с Васељенском 
патријаршијом, као и независност и 
аутокефалност. Члан 7. предвиђа да 
краљ и његови наследници морају 
бити источне православне вере. Члан 
33. даје слободу свим признатим ве
рама које не вређају јавни ред и мо
рал и забрањује прозелитизам про
тив државне вере. У члану 70, који 

говори о Сенату Краљевине Србије, 
предвиђа се да су чланови Сената 
архиепископ београдски и епис
коп нишки. Члан 98. даје надзор над 
свим верским заједницама министру 
црквених послова. Такође, Закон о 
уређењу црквене власти може се до
нети по претходном саветовању с 
Архијерејским сабором. Забрањује 
контакт између верских заједница у 
Краљевини и представника страних 
власти без претходне сагласности 
министра црквених дела.

Сматрало се да права и слободе 
грађана нису у потпуности загаран
товани Уставом, као и начин на који 
је Устав донет. Такође и прелазак за
конодавне и буџетске власти у ру
ке Сената, који је био под краљевим 
утицајем.

Из овог устава јасно се види да су од
носи између цркве и државе на по
четку XX века врло блиски. Након 
заједничке борбе за ослобођење, 
заједничког рада на изградњи не
зависне државе, у другој половини 
XIX века дошло је у неколико навра
та до мимоилажења између црквене 
јерархије и државне власти. Томе је 
допринело и формирање политичких 
партија, које су заступале различи
те погледе на свет и друштво, а које 
су делили поједини чланови клера. 
Такође, у одређеним питањима став 
цркве разликовао се од става држав
не и обратно. Поред свега тога, ус
тавно уређење из 1901. године про
кламује значајну повезаност цркве и 
државе.

Наставиће се…
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Мирјана Д. Стефановић

Лексикон српског просветитељства
(Београд; Службени гласник, 2009)

Европско просветитељство почиње 
као дијалог научника и истражива
ча у оквиру учених друштава која су 
настајала широм Европе крајем се
дамнаестог века. Научно знање, које 
је раније било привилегија уског кру
га учених, излази из оквира универ
зитета, лабораторија и монденских 
салона, и постаје предмет књижев
них расправа које на популаран на
чин излажу најновије домете нау
ке и филозофије. Уједно, наглаша
ва се веза науке и њене примене, 
односно друштвене сврхе и корис
ти научног истраживања. Енглеска 
се сматра постојбином овог правца 
размишљања, који се брзо ширио ка 
Француској, Немачкој и Русији, задо
бијајући одређене посебности у ок
виру сваке од тих националних кул
тура. Епоха просветитељства увешће 
и појам нације, омеђен културом и је
зиком пре него територијама на који
ма се одвијала историја неког народа. 
Захваљујући првенствено Волтеру 
(Francois Marie Arouet Voltaire, 1694–
1778) а затим и другим француским 
просветитељима, Локова (John Locke, 
1632–1704) филозофија и Њутнова 
(Isaac Newton, 1643–1727) механика 
постајале су све више заступљене у 
теоријским расправама.

На мапи европских култура упра
во се у то време све јасније рас
познаје српско културно присуство 
у Европи, и то захваљујући најви
ше стваралаштву Срба настањених 

у тадашњој Аустроугарској и Русији, 
али и оних који потичу из Црне Горе, 
Далмације и Шумадије. Они учест
вују у друштвеном и културном жи
воту моћних држава тог времена и 
настоје да приближе српску културу 
европским оквирима. Књига Мирјане 
Д. Стефановић на редак и драго
цен начин представља појмовник и 
именик писаца српског просвети
тељства. На основу овог јединственог 
лексикона распознаје се пут једног 
малог европског народа чија је ма
лобројна образована елита разумела 
да се своја култура најбоље поима из 
других култура с којима је у дијалогу, 
те тако настају прва дела савремене 
српске књижевности, путописи, ис
торијски радови, календари и, конач
но, нови књижевни језик.

Филозофија просветитељства осни
ва се на идеји постојаности, једин
ства и непроменљивости човеко
ве природе. Просветитељи су, изу
чавајући историју човековог разума, 
први осмислили концепцију прогре
са човековог разума. Самим тим што 
је човек способан за стваралаштво, 
он може и да усавршава своје спо
собности. Просветитељи су истица
ли геополитички карактер процеса 
напретка у историји. Многи од њих 
сматрали су да је наука резултат ра
да генија, посебно надарених и рет
ких људи. Историја је постала део ис
торије човекових спознаја у природ
ним наукама.

Идеологија просвећености произла
зила је из супротстављености при
родног и цивилизацијског стања чо
века, тврдећи да је у истински циви
лизованом друштву цивилизовани 
човек истовремено и природни чо
век. Овај став удруживао се с мора
лизирањем, јер се васпитању и обра
зовању узорног човека придавала од
лучујућа улога у променама друштве
них услова. Просветитељство тежи да 
се ослободи објашњења историјских 
процеса у виду божјег праначела људ
ског разума, и да историјске појаве и 
токове објасни рационалистички, на 
основу здравог смисла. Античка нау
ка и друштво постаће образац за ми
слиоце просветитељства.

Будући да су били под снажним ути
цајем европског просветитељства, 
поред рада на развоју писмености и 
књижевне речи у Срба, српски про
светитељи посветиће велику пажњу 
образовању будућих нараштаја и 
својим делима поставиће прве осно
ве образовања и писмености српског 
народа.

Лексикон српског просветитељства 
је књига којој ће њен читалац имати 
разлога да се често враћа подсећајући 
се на почетке српског културног при
суства у модерној Европи.
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Четвртог априла 2014. године у Дому Народне 
скупштине отворена је изложба фотогра
фија под називом „Мултипла склероза – жи
вот под притиском”, под покровитељством су
пруге председника Републике Србије госпође 
Драгице Николић.

Србија је прва земља ван Европске уније која 
је угостила ову изложбу. У нашу земљу излож
ба фотографија стигла је из Литваније, а након 
Србије отишла је у Шпанију.

Било је изложено 30 фотографија, снимљених 
апаратом светски познатих и више пута на
грађиваних фотографа, на челу с Аргентинцем 
Валтером Астрадом.

Изложбу су отворили академик проф. др 
Владимир Костић, председник Друштва неу
ролога Србије и директор Института за неу
рологију Клиничког центра Србије, 
проф. др Јелена Друловић, председница Радне 
групе за мултиплу склерозу Друштвa неуроло
га Србије, Јасмина Брајковић, председница 
Друштва Мултипла склерозе Србије и Драгица 
Николић, покровитељ изложбе фотографија.

Кроз Тwinning пројекат Ев
роп ске уније „Јачање капаци
тета Народне скупштине Ре
пуб лике Србије у процесу ев
роп ских интеграција”, који 
Народна скупштина спрово
ди са Парламентом Грчке, а у 
оквиру компоненте 5. – „Пове
ћање транспарентности рада 
Народне скупштине и учест
вовање цивилног друштва у 
парламентарним активнос
тима”, припремљен је штам
пани материјал за најмлађе. 
Ученицима нижих разреда ос
новних школа намењена је 
бро шура са основним инфор
мацијама о доношењу закона. 
Такође, израђена су и два пла
ката, од којих је један намењен 
ученицима основних, а дру
ги ученицима средњих шко
ла. Ово је последња у низу ак
тивности која је реализована у 
сарадњи грчких експерата са 
Групом за едукацију и презен
тацију скупштинске баштине.
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Маја Гојковић
Српска напредна странка

Датум рођења: 
22. мај 1963.

Занимање: 
адвокат

Функција: 
Председник Народне скупштине

Место пребивалишта: 
Нови Сад

К: Како изгледа радни дан 
председника Народне скупштине?
МГ: Устајем веома рано, и радни део 
дана најчешће траје до вечерњих са
ти. Пре почетка седнице Парламента 
углавном имам састанке с амбасадо
рима, сарадницима, а у паузама у за
седању и сусрете с председницима 
парламената других земаља, јер пар
ламентарна демократија је важан део 
моје надлежности као председнице 
Народне скупштине и то се јако до
бро види сада кад се Србија бори с 
последицама катастрофалне поплаве 
и када је важно да подршку и помоћ 
за обнову земље тражимо од свих 
пријатеља.

К: Шта сматрате својим најважнијим 
задатком у наредном периоду?
МГ: Најважнији задатак Парламента 
у наредном периоду биће доношење 
реформских закона које је најавио 
премијер Александар Вучић у свом 
експозеу у Скупштини. Верујем да 

је Парламент спреман и политичком 
вољом и својим административним 
капацитетима за тај посао. Такође, 
приоритет ће бити и јачање угледа 
Народне скупштине и њена слика у 
јавности, али на томе морамо сви да 
радимо.

К: Шта овај сазив разликује од 
претходних?
МГ: За сада то што седнице Народне 
скупштине почињу на време, што 
у неким претходним сазивима није 
увек био случај. И то што радимо сва
ки дан, а не само уторком, средом и 
четвртком. Мислим да се јавила нека 
нова енергија у целој Србији и да сви 
схватају потребу да дају свој допри
нос развоју земље и реформама које 
нас очекују.

К: Колико вам ваша примарна 
професија помаже у раду?
МГ: Научена сам да поштујем законе, 
да их спроводим и тумачим, те и са

да поштујем и спроводим Пословник 
Народне скупштине и правила рада 
Парламента.

К: Како видите улогу Парламента у 
друштву?
МГ: Улога Парламента је веома зна
чајна у нашем друштву, и то посеб
но на путу даљих евроинтеграција 
земље и усклађивања нашег законо
давства с европским, али и у рефор
мама које нас очекују. Мој циљ биће 
и јачање улоге Парламента и посла
ника, демократије и даље отварање 
највишег законодавног тела према 
јавности.

К: За шта ћете се залагати као 
председник Одбора за права детета?
МГ: Одбор ће настојати да својим ра
дом допринесе побољшању и зашти
ти дечјих права, а у нашем фокусу 
биће и борба за смањење сиромаш
тва деце и заштита деце с посебним 
потребама.


