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Поштовани читаоци,
Пред вама се налази први број Информативног билтена Народне
скупштине. Намера нам је да њиме отпочнемо представљање
улоге и значаја Народне скупштине најширој читалачкој публици,
у новом светлу и на нов начин.
Билтен ће излазити једном месечно и садржаће најзначајније
информације о раду парламента у текућем месецу. Биће речи о
раду на доношењу закона и других аката, затим о вршењу
изборне, контролне и представничке функције и међународним
активностима Народне скупштине. Билтен ће, поред тога, имати
и рубрике у којима ћемо представљати народне посланике из
другачијег угла од уобичајеног, рубрике у којима ћемо писати о
најважнијим тренуцима у нашој парламентарној историји,
занимљивим догађајима и личностима.
Ово је пионирски подухват своје врсте којим Народна скупштина
настоји да даље унапреди транспарентност и доступност за
грађане. На овај корак смо охрабрени признањем Повереника за
информације од јавног значаја и заштиту података о личности
који је посебну награду и статуету за највећи допринос
афирмисању права на приступ информацијама и
транспарентност у раду, у категорији свих органа јавне власти,
доделио Народној скупштини Републике Србије, уручивши је
господину Небојши Стефановићу, председнику парламента. Ово
признање за нас је, пре свега, подстицај да уложимо додатни
напор у овој области.
Народна скупштина остаје посвећена унапређењу односа с
јавношћу и у томе очекујемо вашу подршку и помоћ, кроз
сугестије и коментаре. Надамо се да ће Билтен бити бољи из
месеца у месец, да ће квалитетом стећи редовне читаоце и да ће
бити поуздан извор информација.
До следећег броја,
Срдачан поздрав

Генерални секретар
Јана Љубичић
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Штампање овог билтена
подржала је Мисија ОЕБС у Србији.

Ставови изречени у овој публикацији припадају искључиво аутору
и његовим сарадницима и не представљају нужно званичан став Мисије ОЕБС у Србији.
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Очекивао сам
тежак посао
Народна скупштина свакако представља институцију
која и народном посланику али и председнику
парламента представља најзначајнију професионалну
али и моралну обавезу.
Када сам изабран за председника Народне скупштине
очекивао сам да ћу имати тежак посао, свестан
одговорности коју дужност носи, али био сам уверен
да ће ми овај изазов помоћи да сагледам могућности
да мењамо ствари у Србији и помогнемо да људи живе
боље.
Наравно, уколико сам барем делимично успео да
одговорим обавезама и очекивањима, то је и успех свих
мојих сарадника и службеника , пре свега оних које сам
у овом високом дому затекао, одличних професионалаца
који омогућавају да рад скупштине тече несметано, људи
којих ретко има у медијима и од којих често зависи
успех свих нас који представљамо грађане Србије.
Наравно, како сам и у претходном периоду и сам био
народни посланик, имао сам искуства која су ми помогла
у раду. Схватио сам да представници народа на више
начина могу да представљају на бољи и успешнији
начин. Неке од идеја које имам, покушаћу да реализујем
у наредном периоду.
Отвореност рада парламента, могућност да се седнице
прате кроз стенограме које објављујемо на нашој
интернет презентацији, планови да се рад одбора, а не
само седнице пленума, преносе такође посредством
наше презентације на интернету, као и потпуна
отвореност за јавност свих скупштинских активности
председника Народне скупштине требало би да

допринесу, попут овог билтена, бољој информисаности и
другачијој слици коју парламент има у јавности.
Трећина посланика који су први пут у парламенту и
чињеница да нова скупштинска већина има другачије
схватање парламентарног живота у многоме су ми
помогли да реализујем идеју о равноправности
скупштинске већине и мањине. У нашем парламенту
данас седнице воде потпредседници из редова опозиције,
рад одбора се све више схвата као заједнички напор и рад
у оквирима законодавне делатности а парламентарна
дипломатија као начин да се уздигне углед наше земље и
самог парламента у свету. Поред тога, парламентарна
дипломатија представља и могућност да се кроз
различите форуме и у билатералним контактима ојача
спољно политичка позиција земље али и да се да
подстицај економској сарадњи.
Коначно, али не и најмање важно, своју улогу у
парламенту сам схватио као мисију да Народна
скупштина преузме своју контролну улогу у односу на
извршну власт, да се ојача достојанство парламента и
сваког посланика у овом дому, али и да у овом мандату
успешно решавамо најважнија питања свих грађана
Србије. Борба против корупције кроз одговарајућу
законску регулативу, попут Закона о јавним набавкама,
доношење системских закона који ће омогућити да се
умање ефекти економске кризе како би земља кренула
путем опоравка и коначно, увођење Србије у законскоправне оквире уређених држава, што ће нам омогућити
почетак преговора са Европском унијом, јер ће уређена
Србија бити спремна за Европску унију, а Европска
унија ће, у то сам уверен, тада бити спремна да прихвати
Србију.
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Законодавна
активност
Народне
скупштине
у новембру

Народна скупштина је у новембру
донела 16 закона
На Другој седници Другог редовног
заседања Народне скупштине у 2012.
години, донети су следећи закони:
Закон о амнестији; Закон о допунама
Закона о заштити података о
личности; Закон о управљању
миграцијама; Закон о измени и
допуни Закона о лековима и
медицинским средствима; Закон о
потврђивању Уговора о гаранцији (АД
Железнице Србије: Рехабилитација
пруга) између Републике Србије и
Европске банке за обнову и развој;
Закон о потврђивању Уговора о
гаранцији (Пројекат унапређења
водних система у Суботици) између
Републике Србије и Европске банке за
обнову и развој; Закон о потврђивању
Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Грузије о сарадњи и
узајамној помоћи у царинским
питањима и Закон о давању гаранције
Републике Србије у корист ОТП банка
Србија а.д. Нови Сад, „Volksbank” a.d.
Beograd, Војвођанске банке а.д. Нови
Сад, Societe Generale Banka Srbija a.d.
Beograd, UniCredit Bank Srbija a.d.
Beograd, Amsterdam Trade Bank
Netherlands и Deutsche bank AG
London по задужењу Јавног
предузећа „Србијагас” Нови Сад.
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На Четвртој седници Другог редовног
заседања Народне скупштине у 2012.
години, донет је Закон о изменама и
допунама Закона о Народној банци
Србије.
На Шестој седници Другог редовног
заседања Народне скупштине у 2012.
години, донети су следећи закони:
Закон о изменама и допунама
Царинског закона; Закон о
потврђивању Уговора између
Републике Србије и Републике
Македоније о правној помоћи у
грађанским и кривичним стварима;
Закон о потврђивању Уговора између
Републике Србије и Републике
Македоније о међусобном
извршавању судских одлука у
кривичним стварима; Закон о
потврђивању Уговора између
Републике Србије и Републике
Македоније о изручењу; Закон о
потврђивању Уговора између
Републике Србије и Републике
Словеније о међусобном извршавању
судских одлука у кривичним
стварима; Закон о потврђивању
Уговора између Владе Републике
Србије и Владе Државе Палестине о
избегавању двоструког опорезивања
у односу на порезе на доходак и
Закон о потврђивању Споразума
између Владе Републике Србије и
Владе Народне Демократске
Републике Алжир о узајамном
подстицању и заштити улагања.

На Седмој седници Другог редовног
заседања Народне скупштине у 2012.
години, донет је Закон о потврђивању
Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Мађарске о граничној
контроли у друмском, железничком и
водном саобраћају.

Усвојен Закон о управљању
миграцијама
Народна скупштина је на Другој
седници Другог редовног заседања у
2012. години усвојила Закон о
управљању миграцијама.
Доношење овог закона проистекло је
из потребе да се у Србији успостави
систематско и координисано праћење
миграционих токова, које ће уједно
омогућити континуирану анализу
утицаја миграција на развој земље,
миграционог профила и реализације
права миграната. Новина коју овај
закон доноси јесте проширење
надлежности „Комесаријата за
избеглице” који наставља са радом
под називом „Комесаријат за
избеглице и миграције” и постаје
централно место на коме ће се
вршити прикупљање, обједињавање и
анализа података и показатеља за
управљање миграцијама, као и остали
послови, а све у циљу сагледавања
целокупне миграционе слике
Републике Србије. Доношење овог

скупштина у новембру

закона омогућило је да се на један
свеобухватан и континуиран начин
врши праћење и управљање
миграцијама, као и да се користе
потенцијали миграција у правцу
остваривања циљева и приоритета
миграционе политике.

Изборна активност Народне
скупштине у новембру
На Петој седници Другог редовног
заседања у 2012. години, Народна
скупштина је изабрала Савет
гувернера Народне банке Србије. За
председника Савета изабран је проф.
др Небојша Савић (на период од пет
година) а за чланове Савета Стојан
Стаменковић (на период од четири
године), др Миладин Ковачевић (на
период од три године), мр Никола
Мартиновић (на период од две
године) и мр Иван Николић (на
период од једне године). На истој
седници, за директора Управе за
надзор над финансијским
институцијама изабран је Ђорђе
Јевтић, на период од пет година.
На Седмој седници Народне
скупштине у 2012. години, Народна
скупштина је изабрала др Зорана
Стојановића, редовног професора
кривичног права на Правном
факултету Универзитета у Београду, за
члана Високог савета судства из реда
професора правних факултета.

Контролна активност Народне
скупштине у новембру
Одбор за привреду, регионални
развој, трговину, туризам и
енергетику је на седници одржаној 1.
новембра размотрио Информацију о
раду Министарства регионалног
развоја и локалне самоуправе за
период јул-септембар 2012. године,
као и Извештај Министарства
финансија и привреде о раду Агенције
за приватизацију за јул, август и
септембар 2012. године. Током
расправе чланови Одбора су се
детаљније информисали о припреми
нових законских решења, о
поступцима стечаја и ликвидације, као

и о раду стечајних управника.
Чланови Одбора су од представника
Министарства и Агенције затражили и
детаљније информације о анализи
успешности приватизација у Србији у
десетогодишњем периоду рада
Агенције.
Одбор за европске интеграције је
на седници одржаној 7. новембра
размотрио Извештај о спровођењу
Националног програма интеграције
Републике Србије у Европску унију
(НПИ) за други и трећи квартал 2012.
године. Чланови Одбора су
информисани да је Влада Србије
формирала Координационо тело за
приступање Европској унији, којим ће
руководити премијер Ивица Дачић,
као и да је у току формирање 35
подгрупа за припрему преговора о
чланству, након чега ће почети рад на
новом четворогодишњем
националном програму за
интеграцију Србије у Европску унију,
који би требало да се примењује од
2013. године. Чланови Одбора су
указали на чињеницу да Влада
подзаконске акте за спровођење
закона не доноси на време и
предложили су да Народна скупштина
донесе обавезујућу препоруку према
којој би, уз предлоге закона,
истовремено, били припремани и
подзаконски акти. Такође је
сугересано да сваки предлог закона
који Влада достави Народној
скупштини прати изјава о његовој
усаглашености са европским
законодавством.
Одбор за просторно планирање,
саобраћај, инфраструктуру и
телекомуникације је на седници
одржаној 7. новембра размотрио
Информацију о раду Министарства
саобраћаја за период од 27. јула до 27.
октобра 2012. године и Информацију
о раду Министарства природних
ресурса, рударства и просторног
планирања, за период август –
октобар 2012. године. Чланови
Одбора су се упознали са
најзначајнимим активностима
ресорних министарставa у областима
нормативне активности, изградње
инфраструктуре, просторног
планирања и међународне сарадње и
затражили додатне информације о
динамици и роковима изградње

појединих инфраструктурних
пројеката, о питању надлежности
појединих институција и органа за
одржавање регионалних путева.
Чланови Одбора су информисани и да
је завршен нацрт просторног плана
подручја посебне намене „Јужни ток”,
да су обављени разговори са Јавним
предузећем „Србијагас” о даљим
корацима на усвајању овог документа,
као и да је решен спор између
простора „Виминацијум” и угљеног
басена „Костолац”.
Одбор за здравље и породицу је на
седници одржаној 13. новембра
размотрио Информацију о раду
Министарства здравља за период
јул—септембар 2012. године. У
наставку седнице, чланови Одбора су
се информисали о радиотерапијском
третману онколошких пацијената у
Србији. Представници клиничких
центара, института за онкологију и
радиологију, Здравственог савета
Србије, Републичког фонда за
здравствено осигурање, Лекарске
коморе Србије, Српског лекарског
друштва, Друштва Србије за борбу
против рака, Националног удружења
родитеља деце оболеле од рака и
Доктора против корупције указали су
на тешку ситуацију у којој се налазе
пацијенти који болују од малигних
болести с обзиром на то да се у
већини клиничких центара,
институтима за онкологију и
радиологију више месеци чека на
анализе и терапије, као и на проблеме
који постоје са листама чекања,
могућностима трговине тим листама и
недостатком простора, кадра и
опреме за лечење малигних болести.
Одбор је након расправе закључио да
је неопходно да Министарство
здравља, до краја текуће године,
определи улагање у износу од једне
милијарде динара за четири линеарна
акцелераторска система и
одговарајући број ЦТ симулатора, као
и да је неопходно да се планира и
улаже у изградњу одговарајућих
бункера за њихов смештај са
пратећом опремом.
Одбор за образовање, науку,
технолошки развој и
информатичко друштво је на
седници одржаној 15. новембра
размотрио Нацрт стратегије
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образовања у Републици Србији до
2020. године, која ће представљати
полазну основу за израду свих
будућих закона и подзаконских аката
у области образовања, науке и
технолошког развоја.
Одбор за правосуђе, државну
управу и локалну самоуправу је на
седници одржаној 15. новембра
размотрио годишње извештаје
државних органа и организација које
ови органи и организације, у складу са
законом, достављају Народној
скупштини, и то: Заштитника грађана,
Агенције за борбу против корупције,
Повереника за слободан приступ
информацијама од јавног значаја и
заштиту података о личности,
Повереника за заштиту
равноправности, Високог савета
судства и Републичког јавног тужиоца.
Одбор ће, поводом разматрања ових
извештаја, на једној од наредних
седница утврдити предлоге
закључака и, уз извештај, поднети их
Народној скупштини на усвајање.
Одбор за контролу служби
безбедности је на седницама
одржаним 15. и 19. новембра
размотрио и усвојио Извештај о раду
Војнобезбедносне агенције за период
1. јануар—1. октобар 2012. године,
Извештај о раду Безбедносноинформативне агенције за период
јануар—септембар 2012. године, као и
Извештај Безбедносно-информативне
агенције о стању безбедности у
Републици Србији. Чланови Одбора су
позитивно оценили рад припадника
Војнобезбедносне агенције, њихово
ангажовање на реализацији
тежишних задатака у супротстављању
организованом криминалу и
корупцији, безбедносној и
контраобавештајној заштити
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Министарства одбране и Војске
Србије. Одбор је размотрио
надлежности и овлашћења у примени
посебних поступака и мера
Војнобезбедносне агенције и оценио
да у раду Агенције није било пропуста,
као и да Агенција своје надлежности
спроводи професионално и у складу
са законом и овлашћењима. Чланови
Одбора су позитивно оценили и рад
припадника Безбедносноинформативне агенције, њихово
ангажовање на реализацији задатака
у обављању послова заштите Уставом
утврђеног поретка и безбедности
Републике Србије, супротстављања
организованом криминалу и
делатностима усмереним ка вршењу
кривичних дела са елементном
иностраности, унутрашњег и
међународног тероризма и најтежих
облика кривичних дела против
човечности и међународног права.
Седнице Одбора биле су затворене за
јавност у складу са Одлуком о начину
одржавања седнице Одбора за
контролу служби безбедности на којој
се разматрају тајни подаци.

Јавна слушања у Народној
скупштини у новембру
У организацији Одбора за заштиту
животне средине, 13. новембра је
одржано јавно слушање на тему:
„Утицај генетички модификованих
организама (трансгена) на животну
средину и здравље.” На јавном
слушању које је окупило народне
посланике, представнике релевантних
министарстава и шире научностручне јавности, бројних невладиних
организација, као и представнике
медија, чули су се опречни ставови по
питању коришћења и увоза

производа који садрже генетички
модификоване организме (ГМО).
Учесници јавног слушања су дали
преглед законске регулативе која
представља законски оквир за
биолошку сигурност у Србији и
указали на проблем неусклађености
важећег Закона о генетички
модификованим организмима са
правилима Светске трговинске
организације. У дискусији је, између
осталог, предложено да Народна
скупштина донесе декларацију којом
се Србија проглашава еколошком
државом и закон којим би се
прогласила заштићеним подручјем
без ГМО; да се Министарство
пољопривреде, шумарства и
водопривреде у својим плановима
развоја определи за еколошку
пољопривреду као трајну
оријентацију пољопривредне
производње у земљи, као и да се
покрене иницијатива за одржавање
референдума да се Уставом забрани
свака производња, прерада, увоз и
извоз ГМО у Србији, укључујући и
производњу у научне сврхе.
Предложено је да ову иницијативу
покрене заједничко тело стручњака,
правника, политичких странака,
еколошких и студентских удружења.
У организацији Одбора за права
детета, 17. новембра је одржано
јавно слушање на тему: „Заштита од
злоупотребе деце на интернету”.
Јавном слушању су присуствовали
народни посланици, представници
министарстава, цивилног сектора,
међународних организација, као и
представници основних и средњих
школа и факултета. Учесници су се
упознали са изазовима рачунарског
криминала и опасностима од
злоупотребе деце у Србији,
резултатима рада и даљим корацима
у превенцији и поступању државних
органа по питању високотехнолошког
криминала. Указано је да заштита
деце од злоупотребе на интернету не
треба да буде само кривично-правна,
већ да децу треба заштитити и од
свакодневних садржаја мржње,
нетолеранције и позива на насиље
који утичу на формирање младих
личности, да је превенција кључна,
као и да тема опасности од
злоупотребе деце на интернету треба
да се нађе и у наставним програмима

скупштина у новембру

на факултетима који образују људе
који ће радити са младима. Учесници
јавног слушања су се сложили да
живот деце у савременом
информатичком друштву пружа
велике предности за њихов развој,
образовање и квалитетан живот, али
да отвара и бројне изазове и
опасности за њихову безбедност и
истакли да су за заштиту деце од
злоупотребе на интернету важни
законски оквир и стратегије на
националном и глобаном нивоу, уз
јачање превентивних програма и
сарадње државних институција са
родитељима, образовним
институцијама и цивилним сектором.
У организацији Одбора за привреду,
регионални развој, трговину,
туризам и енергетику, 21. новембра
је одржано јавно слушање на тему:
„Стање и перспективе предузећа
металске индустрије Србије”, које је
окупило народне посланике,
представнике надлежних
министарстава, синдиката,
послодаваца и привредних комора.
Представници послодаваца и
синдиката су заузели заједнички став
према коме је за опоравак металске
индустрије неопходна
докапитализација, промена пореске
политике, реформа тржишта рада,
измена Закона о јавним набавкама,
реформа образовања и успостављање
партнерског односа између државе,
послодаваца и синдиката.
Поводом Међународног дана борбе
против насиља над женама, у
организацији Одбора за људска и
мањинска права и равноправност
полова, 26. новембра је одржано
јавно слушање на тему: „Борба
против насиља у породици”. Јавно
слушање је окупило народне
посланике, представнике
Министарства унутрашњих послова,
Министарства рада, запошљавања и
социјалне политке, представнике
тужилаштва, међународних
организација, Управе за родну
равноправност, представнике
покрајинског Секретаријата за рад,
запошљавање и равноправност
полова и покрајинског Омбудсмана.
На почетку јавног слушања
учесницима је приказан филм „Жене

које су убиле своје насилнике”,
ауторке Изабеле Кисић. Учесници
јавног слушања истакли су да се мали
број жена, жртава насиља у породици,
обраћа надлежним органима због
чега многи случајеви насиља остају
непријављени. Наглашено је да је
насиље у породици најзаступљенији
облик насиља над женама и да, као
такво, представља јавни проблем, као
и да полиција, у сарадњи са другим
друштвеним чиниоцима, мора да се
ангажује на подизању свести о томе
да је насиље у породици
неприхватљиво. У циљу ефикасније
борбе против насиља у породици,
представници државних органа
најавили су формирање државног
тима који ће се, у сарадњи са свим
релевантним друштвеним актерима,
ангажовати на сузбијању овог
проблема. У закључку јавног слушања
указано је на неопходност да Народна
скупштина у наредном периоду
ратификује Конвенцију Савета Европе
о спречавању и борби против насиља
над женама и насиља у породици, да
су неопходне измене Кривичног
законика, заједничка акција свих
друштвених чинилаца у јачању
превенције насиља и санкционисању
починилаца кривичних дела
породичног насиља, као и
успостављање државног тима који ће
се на адекватан начин бавити
проблемом породичног насиља.
У организацији Одбора за
образовање, науку, технолошки
развој и информатичко друштво
28. новембра је одржано јавно
слушање на тему: „Стратегија развоја
образовања у Републици Србији до
2020. године”, које је окупило
народне посланике, представнике
Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, као и
представнике шире научно-стручне
јавности. Учесници јавног слушања су
разматрали различита питања у вези
дигиталне писмености наставног
кадра, нострафикације
универзитетских диплома,
ефикасности Болоњског процеса и
потребе целоживотног образовања,
потребе дефинисања знања за 21. век
у смислу усклађености система
образовања са потребама приредне,
квалитета практичне наставе,
контроле спровођења стратешких

праваца Стратегије, потребе стварања
предузетничког духа међу ученицима
у основним и средњим школама.
Такође, учесници су говорили о
систему високог образовања и
потреби да се значајна пажња посвети
Акционом плану за спровођење
циљева Стратегије у чијој изради би
требало да активно учествују и
чланови Одбора на образовање,
науку, технолошки развој и
информатичко друштво.

Друге активности одбора Народне
скупштине у новембру
Одржана радионица – У сарадњи са
Канцеларијом за демократске
институције и људска права ОЕБС из
Варшаве, Одбор за уставна питања и
законодавство је 19. и 20. новембра
одржао радионицу под називом:
„Надзорна функција парламента и
његова улога у доношењу бољих
прописа“.
Одржана седница одбора ван
седишта Народне скупштине –
Одбор за права детета је 20. новембра
одржао седницу у Основној школи
„Соња Маринковић” у Новом Саду.
Чланови Одбора упознали су се са
резултатима програма инклузивног
образовања који се примењује у овој
школи и размотрили могућност даљег
подстицаја инклузивног образовања.
Отворена српска кућа у Прагу – У
периоду од 20. до 22. новембра 2012.
године председник Одбора за
дијаспору и Србе у региону
Александар Чотрић, народна
посланица др Дијана Вукомановић и
заменик директора Владине
Канцеларије за сарадњу са
дијаспором и Србима у региону
Александар Влајковић, посетили су
Праг (Чешка) поводом отварања
Српске куће у којој ће се налазити
српски културно-информативни
центар, седиште удружења „Свети
Сава” и редакција часописа Српске
мањине у Чешкој под називом „Српска
реч”. У њој ће такође бити смештена и
библиотека, фонотека као и колекција
српских документарних и играних
филмова и серија.
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Запажен наступ делегације у
Канади
Небојша Стефановић, председник
Народне скупштине, наступио је у
Генералној дебати на тему
„Грађанство, идентитет и језичке и
културне различитости у
глобализованом свету”, на 127.
пленарном заседању Скупштине
Интерпарламентарне уније, у Квебеку,
од 21. до 26. октобра. У дебати је
учествовало 96 председника и
потпредседника парламената и
посланика из 89 делегација. На основу
дебате, Скупштина ИПУ је усвојила
Декларацију из Квебека на ову тему.
Наша делегација, коју је предводио
председник Стефановић, а у којој су
били и посланици Марија Обрадовић,
Нада Колунџија и Јана Љубичић,
генерални секретар, имала је запажен
наступ у мултилатералним форумима,
а одржано је и 13 званичних
билатералних састанака и остварени
бројни други контакти.

људских права, владавине права и
демократије. Комитет за политичка
питања и демократију изабрао je у
октобру 2011. године Бјорна фон
Сидова (Шведска) да сачини нови
извештај о ситуацији на КиМ.
Известилац фон Сидов је, посетио
Београд 15. новембра и том приликом
разговарао са: мр Небојшом
Стефановићем, председником
Народне скупштине, Ивицом
Дачићем, председником Владе РС,
Александром Вулином, директором
Канцеларије за Косово и Метохију, др
Данилом Николићем, државним
секретаром Министарства правде и
Владимиром Вукчевићем, тужиоцем
за ратне злочине. Током посете, фон
Сидов је нагласио да ће, као и до сада,
ПС СЕ имати статусно неутрални
приступ, да ће се фокусирати на стање
људских права грађана на Косову и
Метохији и да ће се извештај пре
свега бавити стандардима, а не
статусом.

Стандарди, а не статус

Безбедносни изазови

Парламентарна скупштина Савета
Европе наставља да прати ситуацију на
Косову и Метохији по питању стања

Чланови сталне делегације Народне
скупштине учествовали су на 58.
годишњем заседању у
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Парламентарној скупштини НАТО-а,
које је одржано у Прагу, од 9. до 12.
новембра 2012. године. Делегацију је
предводио мр Игор Бечић, а чланови
делегације су били др Бранислав
Блажић, мр Дејан Раденковић,
Константин Самофалов и др Милош
Јовановић.
Током годишњег заседања, на којем
се окупило око 350 парламентараца,
вођена је расправа о актуелним
безбедносним питањима, посебно у
вези са ситуацијом у Сирији, иранским
нуклеарним програмом, смањењем
издвајања за одбрану у земљама
чланицама НАТО-а, развојем
ситуације на Блиском истоку и Северу
Африке, операцијом НАТО-а у
Авганистану, односима НАТО-а и
Русије, као и другим безбедносним
питањима.

Нова позиција у Медитерану
Делегација Народне скупштине
преузела је место у Економском
панелу током учешћа у
Парламентарној скупштини
Медитерана на Седмом пленарном
заседању у Сент Џулијансу, на Малти,
12.—13. октобра 2012. године.

међународна сарадња и еу интеграције

Народни посланик Светислава
Булајић је изабрана за
потпредседника Економског одбора
ПС Медитерана. Народна скупштина
се кандидовала за домаћина Деветог
пленарног заседања, које ће се
одржати у 2014. години.

Заједнички састанак Европског
парламента и ПС НАТО
Чланови сталне делегације у
Парламентарној скупштини НАТО-а,
народни посланици Константин
Самофалов и Мирослав Петковић,
учествовали су на Заједничком
састанку Европског парламента и
Парламентарне скупштине НАТО-а,
који је одржан 6. новембра 2012.
године у Бриселу. Током овог скупа
разматране су теме у вези са
политичким и буџетским
импликацијама ракетне одбране
НАТО-а.

Активности Народне скупштине
током кипарског председавања ЕУ
Заменик председника Одбора за
европске интеграције Ласло Варга
учествовао је на 48. Конференцији
чланова oдбора за европске послове
земаља чланица ЕУ (COSAC) одржаној
у Никозији од 14. до 16. октобра 2012.
године у оквиру кипарског
председавања ЕУ. Након што је Србија
добила статус кандидата за чланство у
Европској унији, надлежни
скупштински одбори редовно
добијају позиве за присуство
тематским конференцијама које
организује земља председавајућа ЕУ.
Стефана Миладиновић, чланица
Одбора за пољопривреду, шумарство
и водопривреду, учествовала је на
Конференцији председника одбора за
пољопривреду, која је одржана 12.
новембра 2012. године у Никозији,
Кипар. Тема Конференције били су
предлози аката Европске комисије у
вези са реформом Заједничке
пољопривредне политике и
Заједничке политике рибарства, као и
утицај климатских промена на
пољопривреду.

Са европским парламентарцима о
европским интеграцијама и
безбедности
Делегација Одбора за спољне
послове (AFET) и Пододбора за
одбрану и безбедност (SEDE)
Европског парламента боравила је,
први пут у овом сазиву Европског
парламента, у званичној посети
Републици Србији 29. и 30. октобра
2012. године. За време посете чланови
Делегације имали су одвојене
разговоре са председником Владе РС
Ивицом Дачићем, првим
потпредседником Владе и министром
одбране Александром Вучићем,
потпредседницом Владе за европске
интеграције Сузаном Грубјешић,
тужиоцем за ратне злочине
Владимиром Вукчевићем и
директором Канцеларије за Косово и
Метохију Александром Вулином.
Председник НС мр Небојша
Стефановић је био домаћин радне
вечере на којој су били присутни и
председници Одбора за европске
интеграције Милица Делевић, Одбора
за одбрану и унутрашње послове
Душан Бајатовић и Одбора за спољне
послове Милош Алигрудић. Почетком
децембра 2012. године известилац ЕП
за Србију Јелко Кацин ће пред
Одбором за спољне послове ЕП
представити Резолуцију о Србији, која
ће, како су истакли чланови овог
Одбора током посете Београду,
изразити јасну подршку процесу
европских интеграција Србије.

Учешће на годишњем заседању ПС
Црноморске сарадње
Стална делегација у ПС Црноморске
економске сарадње учествоваће на 40.
заседању Генералне скупштине, у Бакуу,
од 26 до 28. новембра 2012. године. У
саставу делегације ће бити народни
посланици: Предраг Марковић, в.д.
шефа делегације, Санда Рашковић-Ивић
и Бојан Костреш. Генерална дебата
пленарног заседања биће посвећена
теми „Градови у земљама чланицама:
Проблеми економског развоја, развоја
животне средине, културног и
друштвеног развоја”.

Искуства у области права жена и
деце
Гордана Чомић, Мехо Омеровић,
Тамара Трипић и Јелена
Будимировић, чланови Одбора за
европске интеграције и Одбора за
људска и мањинска права и
равноправност полова, учествовали
су на семинару „Заштита људских
права и стање права жена и деце” у
организацији Европског парламента у
Бриселу, 13—15. новембра 2012.
године. То је била прилика да
парламентарци из региона Западног
Балкана и Турске поделе искуства о
степену оствареног напретка у
усвајању и имплементацији законске
регулативе, као и начинима да се ова
област унапреди и усагласи са
европском регулативом и важећим
европским стандардима.

Твининг пројекат „Јачање
капацитета Народне скупштине РС
у процесу европских интеграција”
Генерални секретар Народне
скупштине Јана Љубичић разговарала
је 22. новембра 2012. године са
представницима Парламента Грчке и
Делегације Европске уније у Србији
поводом потписивања Уговора о
Твинингу. Том приликом било је речи
о отпочињању реализације овог
пројекта, чија је вредност 1,5 милиона
евра и који се финансира из
претприступних фондова Европске
уније. Предвиђено трајање пројекта је
18 месеци, а са имплементацијом ће
се кренути у јануару 2013. године. У
активностима пројекта које имају за
циљ унапређење сарадње Народне
скупштине и Владе у процесу
усклађивања законодавства са
правним тековинама ЕУ, јачање
административних капацитета и
повећање нивоа професионализма,
као и ефективнију сарадњу Народне
скупштине са представницима медија
и цивилног друштва, биће укључени
народни посланици и служба Народне
скупштине. Партнер у пројекту је
Парламент Грчке.

9

цртице из парламентарне историје

Прве устаничке
народне скупштине
Карађорђев позив старешинама и
другим угледним људима на
скупштину, ради договора о
стратешким питањима устанка,
произилази из знатно раније
утемељеног обичајног права у
српском народу да је скупштина
врховни самоуправни орган који
одлучује о свим битним питањима
живота свог народа. У Првом српском
устанку одржано је 14 народних
скупштина. Скупштине су одржаване
разним поводима, у разним местима
и под различитим називима (датуми
су по старом календару) и то:
1. Устаничка скупштина у Орашцу,
на Сретење 2. фебруара 1804.
године
2. Народна скупштина у
Остружници, од Ђурђевдана 24.
априла до 3. маја 1804. године
3. Народна скупштина у Пећанима,
17. априла 1805. године
4. Скупштина у Борку, 15. августа
1805. године
5. Народна скупштина у Смедереву,
25—30. новембра 1805. године
6. Народна скупштина у Смедереву,
1—5. новембра 1805. године
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7. Народна скупштина у Београду,
од 25. фебруара до 6. марта 1807.
године
8. Главна народна скупштина у
Београду, 14—15. децембра 1808.
године
9. „Чрезвичајна” скупштина у
Хасанпашиној Паланци, 2—8.
октобра 1809. године
10. Скупштина у Београду, 1—2.
јануара 1810. године
11. Скупштина у Београду, 1—12.
јануара 1811. године
12. Скупштина у Тополи, 17. јула 1812.
године
13. Великогоспојинска скупштина у
манастиру Враћевшница, 15—16.
августа 1812. године
14. Скупштина у Крагујевцу, 1—2.
јануара 1813. године.
За ове сусрете и саветовања виђених
људи коришћени су различити
називи: „Скупштина”, „Устаничка
скупштина”, „Народна скупштина”,
„Главна народна скупштина”,
„Великогоспојинска скупштина”.
Чрезвичајна (чрезвычайная) на
руском језику значи ванредна.

Међутим, скупштина у Хасанпашиној
Паланци (данас Смедеревска
Паланка) није била само ванредна
већ и тајна, јер се радило о одласку
руског дипломате Константина
Константиновича Родофиникина из
Србије и о кризи у односима са
Русијом, а то није било за јавност.
Напомена : Подаци о народним
скупштинама у Првом српском
устанку наведени су према књизи:
Митриновић Чедомил; Брашић
Милош Н. – Југословенске народне
скупштине и сабори. Београд:
Народна скупштина Краљевине
Југославије, 1937.
За израду текста коришћена је и
књига: Новаковић Милан. - Прве
устаничке народне скупштине и
бојеви с Турцима. - Београд: Дерета;
Скупштина општине Чукарица, 2002,
стр. 6, 58—59

скупштина и грађани

Симулација
седнице са
средњошколцима
Бора, Зајечара
и Неготина
Народна скупштина је 2008.
године, у сарадњи са
Министарством просвете,
Факултетом политичких наука и
Минхенским центром за примењену
политику, развила програм
симулација седница за
средњошколце. Развој овог
интерактивног едукативног модела
подржала је Мисија ОЕБС у Србији.
У симулацији средњошколци узимају
улоге народних посланика и у
трочасовној игри разматрају „предлог
закона”, од уласка у „скупштинску
процедуру” до гласања. На том путу
ученици средњих школа бирају
председника парламента,
потпредседнике, састају се у
посланичким клубовима, разматрају
предлог закона по одборима и,
коначно, пишу амандмане, учествују у
дискусији, реплицирају и гласају о
предлогу закона.
У Бору, Зајечару и Неготину
(29. новембар—1. децембар) су
одржане три „седнице Народне
скупштине”. У раду су учествовали
ученици гимназија и део атмосфере
можете видети на фотографијама.
Рад „Народне скупштине” у Неготину
је поздравила народна посланица из
тог града, госпођа Радмила Геров.
Након жучних и аргументованих
дебата, све три седнице су завршене
усвајањем закона. Опозиција је у
више наврата успевала да добије
подршку већине за своје амандмане.
Осмеси на лицима средљошколаца
говоре више од речи. Можда је
најбољи коментар средњошколца из
Бора: „Сад знам чиме ћу у животу да
се бавим!”
Симулације седница Народне
скупштине реализује Група за
едукацију (edukacija@parlament.rs)
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представљамо

Рођен је 1974. године у Београду.
Био је члан Грађанског савеза Србије од 1996. године, од
2000. његов портпарол, а од 2004. до 2007. потпредседник
Савеза. Приступањем ГСС-а у Либерално демократску
партију (ЛДП) Андрић постаје члан те странке.
Један је од оснивача покрета Отпор. Био је креативни
директор кампања „Изађи да гласаш – Време је” и „Готов је!”
Од 2000. до 2003. године био је посланик ДОС-а и
председник Одбора за културу и информисање у Скупштини
Србије. На изборима 2008. изабран је за посланика са листе
ЛДП-а, као и на изборима 2012.
Члан је Председништва и Политичког савета ЛДП-а.

Господине Андрићу,
Добар дан и хвала на издвојеном
времену. Ово је интервју за рубрику
„Представљамо”, електронског
Билтена Народне скупштине, првог
броја. Покушаћемо да кроз
одговоре читаоцима приближимо
мање познату страну Ваше
личности.
Иван Андрић: Хвала вама. Радујем се.
: Да почнемо. Ко су Ваши хероји?
ИА: Немам хероје. Можда … Да
покушам да одговорим ближе. Не
постоји неко одређен, неко име. Нема
га. Кад сам био мали, можда Винету
или неко из стрипа. Сада … свако ко
направи неко достигнуће, мимо
очекивања. Али, опет, херој је и
Баумгартнер и човек без имена који
је спасио нечији живот, о чему успут
прочитамо у штампи. Хероји су
обојица.
: Коме верујете?
ИА: То је тешко питање … Шта
значи? Сваком. Себи верујем …
Верујем и својим пријатељима.
Верујем у идеје и у људе са идејама.
Такви су ми пријатељи.
: Да. Сваки одговор је добар, овај
интервју је тако замишљен. Следеће
питање је шта читате?
ИА: Читам све. Поделио бих то у
неколико категорија. Доста времена
проводим читајући тзв. стручну
литературу. Тренутно, нпр, читам
Ајвори Робертса и његове „Разговоре
са Милошевићем”. Али, ако ме питате
шта свако мора да прочита …
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: То је боље питање од овог што смо
ми смислили, изволите …
ИА: Да … Свако би морао да прочита
све од Умберта Ека и све од Пекића.
После тога и сам зна шта ће читати.
Није лоше прочитати и Френцена,
Американца, савременика … Што се
тиче политичара, мислим да сваки
посланик мора да чита савременике,
њихове мемоаре, биографије, из
времена у коме живимо. Обавезно
Алистера Кембела „Blair’s Yеаrs”,
дневник Блеровог саветника и
блиског пријатеља. Кисиндзерови
„Мемоари”, такодје. Токвил …
: Шта сте желели да будете као
мали?
ИА: Нешто сам хтео, сигурно, али се
више не сећам. Вероватно није било
довољно упечатљиво.
: Какву музику слушате?
ИА: Као мали Бетовена, а сад …
Шалим се. Дилан, Рејдиохед, Ник
Кејв. Не бих ширио ову листу.
Сигурно има и добре нове музике, не
знам … Од наших аутора Јарболи,
Канда, Коџа и Небојша. Треба рећи и
ЕКВ, Брејкерсе. Као млађи слушао
сам панк. Идијоте, НБГ. Мислим да је
„ОК Computer” (Radiohead, прим.аут.)
међу 5 најбољих албума на свету …

: Чему се надате?
ИА: Једној скупштинској години без
политичког стреса.
: Чега се плашите?
ИА: Осим оних људских страхова,
понекад стрепим или ми је нелагодно
због ствари из политичког живота,
које сазнам пре, рецимо, грађана, а на
које не могу да утичем. То ме плаши.
: Зима или лето?
ИА: Лето на планини.
: Пас или мачка?
ИA: Шта то значи?
: Па, велика већина људи без много
размишљања зна шта више воле, псе
или мачке. Има неколико типичних
особина паса, нпр оданост,
послусност, везаност за човека, и
неколико особина везаних за мачке,
нпр, независност, самосталност и сл.
Људи се опредељују према томе.
ИА: Ја сам имао и пса и мачку. Али,
тачно је, кад ме питате ја одмах знам
да су ми пси омиљенији.
: Господине Андрићу, хвала Вам.
ИА: Хвала Вама, било ми је
задовољство.

