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TЕМА БРОЈА
XI сазив Народне скупштине
ПРЕДСТАВЉАМО: Светислава Булајић

Уводна реч

Генерални секретар Светислава Булајић

Поштовани читаоци,
Задовољство ми је што имам прилику да вам представим
нови број информативног билтена Кворум, који излази као
први по реду у 11. сазиву Народне скупштине Републике
Србије.
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Посебно бих истакла да је у Москви, током јуна месеца,
председница Народне скупштине Маја Гојковић од председника Државне думе Руске Федерације Сергеја Наришкина
преузела шестомесечно председавање Парламентарном
скупштином Црноморске економске сарадње (ПС ЦЕС),
о чему се детаљније можете информисати на страницама
„Кворума“.
Такође, приређивач књиге академик професор др Василије
Крестић сачинио је избор из обимног, педесет година дугог
историјског истраживања академика професора др Славка
Гавриловића о постојању Срба на просторима некадашње
Хабзбуршке монархије и политичком, економском и културном животу нашег народа у њој током неколико векова.

Наравно, као и у претходним издањима, информисаћемо
вас о законодавном раду, међународним активностима и
другим пословима које је Народна скупштина обављала
током јуна, јула и августа месеца.

Најзад, искрено вам препоручујем текст о занатским радовима на уређењу ентеријера у време Краљевине Југославије,
у рубрици „Скупштина и грађани“ .

На Првој (конститутивној) седници, одржаној у јуну,
потврђени су мандати народних посланика, изабрани
председник и потпредседници Народне скупштине, именован генерални секретар и изабрани чланови радних тела
Народне скупштине.

До наредног броја,
Генерални секретар
Светислава Булајић

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

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

ТЕМА БРОЈА
XI сазив Народне
скупштине

Конститутивна седница

Прва седница Народне скупштине
Републике Србије

У Народној скупштини образовано је 16 посланичких група:
1.

Посланичка група Српска напредна странка, чији је
председник др Александар Мартиновић, а заменик
председника др Владимир Орлић;

2.

Посланичка група Социјалистичка партија Србије, чији
је председник Ивица Дачић, а заменик председника
Александар Антић;

3.

Посланичка група Српска радикална странка, чији
је председник проф. др Војислав Шешељ, а заменик
председника Немања Шаровић;

4.

Посланичка група Доста је било, чији је председник
Саша Радуловић, а заменик председника Александар
Стевановић;

5.

Посланичка група Демoкратска странка, чији је
председник Бојан Пајтић, а заменик председника
Наташа Вучковић;

6.

Посланичка група Социјалдемократска партија Србије,
чији је председник др Милорад Мијатовић, а заменик
председника Милена Бићанин;

7.

Посланичка група Партија уједињених пензионера
Србије (ПУПС), чији је председник Милан Кркобабић;

8.

Посланичка група Двери, чији је председник Бошко
Обрадовић, а заменик председника Срђан Ного;

9.

Посланичка група Демократска странка Србије, чији
је председник др Санда Рашковић Ивић, а заменик
председника Милан Лапчевић;

Прва, конститутивна седница Народне скупштине
Републике Србије одржана је 3. јуна 2016. године.
Уз почасну гарду и интонирање химне почела је седница на
чијем је дневном реду било потврђивање мандата народних
посланика, избор председника и потпредседника Народне
скупштине, именовање генералног секретара и избор
чланова радних тела Народне скупштине.
До избора председника Народне скупштине председавао
је најстарији народни посланик проф. др Драгољуб
Мићуновић, а у раду су му помагали најмлађи народни
посланици са четири изборне листе које су добиле највећи
број посланичких места.
Народна скупштина је ради потврђивања мандата народних
посланика образовала Комисију за утврђивање сагласности
уверења о избору за народног посланика и Извештаја
Републичке изборне комисије о спроведеним изборима.
Комисија је констатовала да су уверења свих 250 народних
посланика у складу са уверењима које је издала Републичка
изборна комисија и о томе поднела извештај Народној
скупштини, на основу ког су потврђени мандати свим
народним посланицима новог сазива.
Нови народни посланици положили су заклетву која гласи:
„Заклињем се да ћу дужност народног посланика обављати
предано, поштено, савесно и верно Уставу, бранити људска и
мањинска права и грађанске слободе и по најбољем знању и
умећу служити грађанима Србије, истини и правди.“
Председавајући седници проф. др Драгољуб Мићуновић
пожелео је новоизабраним народним посланицима успешан
заједнички рад у предстојећем мандату.

10. Посланичка група Јединствена Србија, чији је
председник Драган Марковић, а заменик председника
Петар Петровић;
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11. Посланичка група Либерално демократска партија –
СДА Санџака, чији је председник Чедомир Јовановић, а
заменик председника Енис Имамовић;
12. Посланичка група Нова Србија, чији је председник
Велимир Станојевић, а заменик председника Дубравка
Филиповски;
13. Посланичка група Савез војвођанских Мађара –
Партија за демократско деловање, чији је председник
Балинт Пастор, а заменик председника Фатмир Хасани;
14. Посланичка група Покрет социјалиста – Народна
сељачка странка – Уједињена сељачка странка, чији је
председник Ђорђе Комленски, а заменик председника
Маријан Ристичевић;

На функцију председника Народне скупштине изабрана
је Маја Гојковић, која је председавала Парламенту и у
претходном сазиву. За њен реизбор гласало је 159 од 233
присутних народних посланика. Пре преласка на гласање
о предложеним кандидатима за потпредседнике Народне
скупштине, народни посланици донели су одлуку да
Народна скупштина у ХI сазиву има седам потпредседника.
Већином гласова за потпредседнике су изабрани
Константин Арсеновић, Верољуб Арсић, Владимир
Маринковић, Ђорђе Милићевић, Вјерица Радета и Гордана
Чомић, док кандидат Јасмина Николић није добила
потребну већину гласова народних посланика.
Током седнице народни посланици усвојили су и предлог
одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора
Народне скупштине Републике Србије.

15. Посланичка група Лига социјалдемократа Војводине
– Зелена странка, чији је председник Ненад Чанак, а
заменик председника Горан Чабради, и
16. Посланичка група Социјалдемократска странка, чији
је председник Марко Ђуришић, а заменик председника
Мирослав Алексић.

Председник Народне скупштине Маја Гојковић
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Влада Републике Србије

Изабрана Влада Републике Србије
Народна скупштина изабрала је нову владу Републике
Србије на седници која је одржана 11. августа. За премијера
и 19 министара, од којих су три без портфеља, гласала су 163
посланика.
Са циљевима и планом рада нове владе народне посланике,
многобројне високе званице и јавност упознао је мандатар
Александар Вучић читајући експозе, што је трајало дуже од
шест сати.
Као основни циљ постављен је бољи животни стандард
грађана, борба за правну државу и земљу у којој ће нове
генерације живети боље.
Вучић је најавио да ће у првих сто дана рада нове владе бити
усвојен нови закон о финансирању локалних самоуправа,
као и фискална стратегија за 2017–2019. Изградња железнице, ауто-путева, припрема за приватизацију Дунав осигурања, Комерцијалне банке и Поштанске штедионице такође
ће бити приоритет у првих сто дана рада.
У првој години мандата планирано је доношење неколико
нових закона, међу којима су закон о вештацима, сузбијању
насиља у породици, бесплатној правној помоћи, заштити
података о личности, правосудном испиту, а у плану је и
реформа државне управе.
- Обећавамо да ћемо борбу против корупције ставити на
врх агенде, ради стварања равноправне арене за све грађане
- каже Вучић, најављујући ступање на снагу закона о испитивању порекла имовине и усвајање новог закона о борби против корупције.

Вучић је поручио да ће Србија наставити добру сарадњу и
са Сједињеним Америчким Државама, Русијом, Кином, као
и с арапским земљама и истакао да све то није у колизији с
тим што желимо да будемо део Европске уније. Као један од
задатака нове владе Вучић је истакао побољшање односа с
евроазијским земљама.
Мандатар је представио кандидате за састав нове владе,
истакавши да верује да је тим који је изабрао спреман за
циљеве и победе који су зацртани, као и да је спреман да
замени свакога ко на том путу посустане и ко не испуни
очекивања.
Премијер и министри затим су положили заклетву, која
гласи:
“Заклињем се на оданост Републици Србији и својом чашћу
обавезујем да ћу поштовати Устав и закон и дужност члана
Владе вршити савесно, одговорно и предано и бити посвећен очувању Косова и Метохије унутар Републике Србије.“
Свечаној церемонији полагања заклетве присуствовао је
председник Србије Томислав Николић, као и патријарх
Српске православне цркве Иринеј, председник Републике
Српске Милорад Додик, гувернер Народне банке Србије
Јоргованка Табаковић, представници дипломатског кора,
верских заједница и друге званице.
- Све што сам вам говорио, свака тачка овог програма
служи искључиво једном циљу – модерној, јакој Србији.
Позивам вас да у наредне четири године уложите сваки
секунд у остварење тог сна. Очекује нас борба, борба,
борба... Живела боља и пристојнија Србија! – изјавио је
премијер након седнице.
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Министри у Влади Републике Србије
Небојша Стефановић – потпредседник Владе и министар унутрашњих послова
Зорана Михајловић – потпредседница Владе и министар грађевине, саобраћаја и инфраструктуре
Расим Љајић – потпредседник Владе и министар трговине, туризма и телекомуникација
Душан Вујовић – министар финансија
Горан Кнежевић – министар привреде
Бранислав Недимовић – министар пољопривреде и заштите животне средине
Ивица Дачић – први потпредседник Владе и министар спољних послова
Нела Кубуровић – министар правде
Ана Брнабић – министар државне управе и локалне самоуправе
Зоран Ђорђевић – министар одбране
Александар Антић – министар рударства и енергетике
Младен Шарчевић – министар просвете и науке
Златибор Лончар – министар здравља
Александар Вулин – министар за рад и запошљавање
Вања Удовичић – министар омладине и спорта
Владан Вукосављевић – министар културе и информисања
Јадранка Јоксимовић – министар без портфеља
Славица Ђукић Дејановић – министар без портфеља
Милан Кркобабић – министар без портфеља
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Изабрана Влада Републике Србије

Скупштина од
јуна до августа
2016. године

Прва седница Првог редовног заседања

Активности Народне скупштине
у периоду јун – август 2016. године
НОВИ САЗИВ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
Народна скупштина је у периоду јун – август 2016. године одржала укупно три седнице: Прву (конститутивну) седницу,
Прву посебну седницу и седницу Првог ванредног заседања. Такође, у наведеном периоду одржано је и 37 седница одбора,
као и четири седнице пододбора.
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На Првој (конститутивној)
седници Народна скупштина
је потврдила мандате 250
народних посланика, изабрала
председника Народне скупштине,
потпредседнике, генералног
секретара и чланове радних тела
Народне скупштине.

На Првој Посебној седници
Народна скупштина је усвојила
програм Владе и изабрала
председника и чланове Владе.

На истој седници образоване
су посланичке групе у Народној
скупштини.

Текст заклетве:

Текст заклетве:
„Заклињем се да ћу дужност
народног посланика обављати
предано, поштено, савесно и
верно Уставу, бранити људска
и мањинска права и грађанске
слободе и по најбољем знању и
умећу служити грађанима Србије,
истини и правди!“

На истој седници председник
и чланови Владе положили су
заклетву.

„Заклињем се на оданост
Републици Србији и својом чашћу
обавезујем да ћу поштовати Устав
и закон, да ћу дужност члана
Владе вршити савесно, одговорно
и предано и бити посвећен
очувању Косова и Метохије
унутар Републике Србије.“

На седници Првог ванредног
заседања Народна скупштина
је донела:
Одлуку о утврђивању састава
сталних делегација Народне
скупштине Републике
Србије у међународним
парламентарним институцијама,
Одлуку о утврђивању састава
Парламентарног одбора за
стабилизацију и придруживање,
Одлуку о допуни Одлуке о избору
чланова и заменика чланова
одбора Народне скупштине
Републике Србије и Одлуку о
разрешењу и именовању чланова
и заменика чланова Републичке
изборне комисије.

Скупштина од јуна до августа 2016. године
Стенографске белешке са одржаних седница можете
прочитати на интернет страници Народне скупштине:
http://www.parlament.rs/Prva_sednica_Narodne_skup%C5%A1tine_Republike_Srbije.29222.941.html
http://www.parlament.rs/Prva_posebna_sednica_Narodne_
skup%C5%A1tine_Republike_Srbije_u_Jedanaestom_
sazivu.29481.941.html
http://www.parlament.rs/Prvo_vanredno_zasedanje_Narodne_
skup%C5%A1tine_Republike_Srbije_u_Jedanaestom_
sazivu.29491.941.html
У новом сазиву Народне скупштине највећи број народних
посланика је економске струке, затим по бројности следе
правници, инжењери, професори, лекари и политиколози.
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У клупама
је тренутно и један
студент, као и
11 пензионера.
У новом сазиву су тренутно
83 жене и 166 мушкараца.
У периоду од 3. јуна до 31. августа
2016. године укупно је поднето:
- шест предлога закона; од тога је
један предлог поднела Влада
Републике Србије, а пет
предлога народни посланик
Зоран Живковић и
- 21 предлог одлука/
резолуција/закључака.

– ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ – САНДА
РАШКОВИЋ ИВИЋ – БОШКО ОБРАДОВИЋ и Бајру
Гегићу, изабраном са Изборне листе SDA Sandžaka – Dr.
Sulejman Ugljanin СДА Санџака – Др Сулејман Угљанин.
НОВИ САСТАВ РЕПУБЛИЧКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
Народна скупштина је у августу донела Одлуку о разрешењу
и именовању чланова и заменика чланова Републичке
изборне комисије („Службени гласник РС“ број 69/16),
којом је утврђен нови састав Комисије.
Наведену одлуку можете преузети овде: http://www.parlament.rs/upload/archive/files/cir/pdf/ostala_akta/2016/RS35-16.
pdf
ПОЛАГАЊЕ ЗАКЛЕТВИ СУДИЈА КОЈИ СЕ ПРВИ ПУТ
БИРАЈУ НА СУДИЈСКУ ФУНКЦИЈУ
Судије које су изабране први пут на судијску функцију,
њих осам, положили су 28. јуна 2016. године заклетву пред
председником Народне скупштине Мајом Гојковић. Судије
су на судијску функцију изабране на седници Народне
скупштине која је одржана 3. марта 2016. године.

Полагање заклетви судија

ОСТАВКЕ НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА
У периоду од конституисања новог сазива Народне скупштине 3. јуна 2016. године до 31. августа 2016. године
Народна скупштина је констатовала оставке на функцију
следећим народним посланицима: Александру Вучићу,
Љиљани Ђуровић и Расиму Љајићу, изабраним са
Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ; Срђану Кружевићу, изабраном са Изборне листе
ИВИЦА ДАЧИЋ – Социјалистичка партија Србије (СПС),
Јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма;
Светлани Козић, изабраној са Изборне листе ДОСТА
ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ; Биљани Рубаковић,
изабраној са Изборне листе ДВЕРИ – ДЕМОКРАТСКА
СТРАНКА СРБИЈЕ – САНДА РАШКОВИЋ ИВИЋ –
БОШКО ОБРАДОВИЋ и Сулејману Угљанину изабраног са
Изборне листе SDA Sandžaka – Dr. Sulejman Ugljanin СДА
Санџака – Др Сулејман Угљанин.
НОВИ ПОСЛАНИЦИ У КЛУПАМА ПАРЛАМЕНТА
У наведеном периоду Народна скупштина је потврдила
мандате следећим народним посланицима: Станислави
Јаношевић, Ненаду Митровићу и Ивану Бауеру, изабраним са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА
ПОБЕЂУЈЕ; Јовану Јовановићу, изабраном са Изборне
листе ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ;
Драгану Весовићу изабраном са Изборне листе ДВЕРИ

АКТИВНОСТИ ОДБОРА
У периоду од 3. јуна до 31. августа конституисани су сви
одбори Народне скупштине.
Одбор за финансије, републички буџет и контролу
трошења јавних средстава имао је током јула и августа
низ активности.
Најпре, покренут је поступак за избор председника и чланова Комисије за хартије од вредности. Законом о тржишту
капитала предвиђено је да Комисија има пет чланова, укључујући и председника Комисије и да председника и чланове бира Народна скупштина на период од пет година, са
могућношћу реизбора. С тим у вези позване су све посланичке групе Народне скупштине да своје предлоге кандидата за председника и четири члана Комисије упуте Одбору.
Затим су обављени разговори са кандидатима за избор
и утврђен је Предлог одлуке о избору председника и
чланова Комисије за хартије од вредности. За председника
Комисије предложен је Предраг Дедеић, а за чланове Жарко
Милићевић, Владисав Станковић, Мирјана Ивошевић и
Марко Јанковић.
Такође, Одбор је донео и Одлуку о образовању Пододбора
за разматрање извештаја о обављеним ревизијама Државне

Скупштина од јуна до августа 2016. године
ревизорске институције, у чији састав су изабрани: проф.
др Владимир Маринковић за председавајућег, а за чланове:
Милан Лапчевић, Верољуб Арсић, Зоран Бојанић, Војислав
Вујић, Саша Радуловић и Душан Бајатовић.
Одбор је донео и Одлуку о образовању Радне групе за спровођење поступка за избор два члана Републичке комисије за
заштиту права у поступцима јавих набавки, и то у следећем
саставу: Верољуб Арсић – председник и чланови: Милан Лапчевић, др Милорад Мијатовић, Горан Ковачевић и Горан Ћирић.
•••
Одбор за рад, социјална питања, друштвену укљученост и смањење сиромаштва разматрао је током јула
актуелно стање које се односи на збрињавање тражилаца
азила – миграната. Седници су присуствовали представници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питањa, Управе граничне полиције, Министарства
здравља, Заштитника грађана, УНХЦР- а и УНИЦЕФ-а.
Снимак седнице можете погледати овде: http://www.parlament.D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D
0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9E%D0%B4
%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D1
%80%D0%B0%D0%B4,.29396.43.html
•••
Одбор за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику донео је у јулу Одлуку о престанку
мандата члану Савета Комисије за заштиту конкуренције
Ивану Угрину услед испуњења услова за одлазак у старосну
пензију. С тим у вези, 29. јула 2016. године председник
Народне скупштине објавио је јавни конкурс за избор члана
савета Комисије за заштиту конкуренције.

РАЗМАТРАНИ ИЗВЕШТАЈИ
Чланови Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава у наведеном периоду разматрали су Финансијски план Агенције за енергетику
Републике Србије за 2016. годину, на који су дали сагласност, а размотрен је и прихваћен и Извештај о раду Фискалног савета за 2015. годину.
Одбор за привреду, регионални развој, трговину, туризам
и енергетику разматрао је и усвојио Годишњи извештај о
раду Агенције за енергетику за 2015. годину.

АКТИВНОСТИ ПОДОДБОРА
ПОДОДБОР ЗА ПРАЋЕЊЕ СТАЊА У ПОЉОПРИВРЕДИ
У МАРГИНАЛНИМ – НАЈНЕРАЗВИЈЕНИЈИМ
ПОДРУЧЈИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Пододбор за праћење стања у пољопривреди у маргиналним, најнеразвијенијим подручјима Републике Србије
одржао је у наведеном периоду четири седнице, на којима
је разматрао актуелну ситуацију око жетвених радова,
проблеме локалних самоуправа у вези са применом
закона којим се уређује враћање утрина и пашњака селима
на коришћење, спровођење Правилника о одређивању
подручја са отежаним условима рада у пољопривреди и
спровођење Закона о враћању утрина и пашњака селима на
коришћење, као и досадашњи рад о предлогу Пододбора о
измени и допуни закона којим се уређује враћање утрина и
пашњака селима на коришћење и иницијативи за промену
Правилника о одређивању подручја с отежаним условима
рада у пољопривреди.

ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ, КОНФЕРЕНЦИЈЕ,
ФОРУМИ И ПРЕДАВАЊА

Одбор за привреду, регионални развој, трговину, туризам и
енергетику

•••
Одбор за културу и информисање разматрао је током јула
Информацију о поступку за избор кандидата за чланове
Програмског савета Јавне медијске установе Радио-телевизија Србије. Планирано је да Одбор утврди листу од 30
кандидата за чланове Програмског савета РТС-а. Чланови
Одбора донели су и Одлуку о покретању поступка за предлагање кандидата за чланa Савета Регулаторног тела за
електронске медије које предлаже овлашћени предлагач
надлежни одбор Скупштине Аутономне Покрајине
Војводине, као и Одлуку о покретању поступка за предлагање кандидата за чланa Савета Регулаторног тела за
електронске медије које предлаже овлашћени предлагач
удружења издавача електронских медија.

ПРЕУЗЕТО ПРЕДСЕДАВАЊЕ ПАРЛАМЕНТАРНОЈ
СКУПШТИНИ ЦРНОМОРСКЕ ЕКОНОМСКЕ САРАДЊЕ
Председник Народне скупштине Маја Гојковић преузела је
током јуна у Москви шестомесечно председавање Парламентарној скупштини Црноморске економске сарадње
(ПС ЦЕС) од председника Државне думе Руске Федерације
Сергеја Наришкина. Том приликом истакла је да ће приоритети председавања бити: развијање регионалне сарадње,
повећање ефикасности и видљивости организације и јачање
њеног међународног положаја. Парламентарну скупштину
ЦЕС чини 12 земаља чланица, а поред Србије у чланству ове
организације су: Албанија, Азербејџан, Бугарска, Грузија,
Грчка, Јерменија, Молдавија, Румунија, Русија, Турска и
Украјина. Скупштина Србије биће домаћин Генералној
скупштини ПС ЦЕС у новембру 2016. године у Београду.
ПРЕДСТАВЉЕНО ИСТРАЖИВАЊЕ ВЕСТМИНСТЕРСКЕ
ФОНДАЦИЈЕ ЗА ДЕМОКРАТИЈУ
Резултати истраживања Вестминстерске фондације
за демократију на тему „Јачање парламентарних
капацитета за заштиту и остваривање људских
права“ престављени су у Народној скупштини у јулу.
Резултати истраживања, како је истакнуто, показали
су да постоје добре праксе у заштити људских права на
територији Републике Србије. Извештај, који је представљен
члановима Одбора за људска и мањинска права и
равноправност полова, садржи предлоге и препоруке како
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Скупштина од јуна до августа 2016. године
унапредити и ојачати парламентарне капацитете у виду
заштите и остваривања истих. Закључено је да Одбор има
широк дијапазон деловања и да би се додатна ефикасност
остварила оснивањем пододбора, који би били одговорни за
одређену област из надлежности Одбора.
ОДРЖАН ФОРУМ ЗА РОДНЕ ПОЛИТИКЕ
На иницијативу активисткиња и стручњака окупљених око
Женске парламентарне платформе, у сарадњи са Женском
парламентарном мрежом, 13. јула 2016. године одржан је
Форум за родне политике. Циљ Форума је да се у дијалогу с
експерткињама и политичаркама разговара о достигнућима
у области владавине права и антидискриминације, а у
контексту праћења постигнутих достигнућа дефинисаних
Женском платформом за развој Србије и даљих унапређења.
ПРЕДСТАВЉЕНО СЛОВАЧКО ПРЕДСЕДАВАЊЕ
ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ
У Дому Народне скупштине одржана је 26. јула 2016.
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године презентација приоритета словачког председавања
Европској унији, која је председавање преузела 1. јула од
Холандије. Том приликом Парламенту су представљени
план и приоритети председавања. Акценат је, како је
представљено, стављен на следеће принципе: економски
јака Европа, модерно јединствено тржиште, одржива
мигрантска и азилантска политика и глобално ангажована
Европа.
ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ У НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ
Председник Европске банке за обнову и развој (ЕБРД)
Сума Какрабарти (Suma Chakrabarti) одржао је у Народној
скупштини 31. августа 2016. године предавање на тему:
„Наставак економских реформи у Србији и улога ЕБРД-а
у том процесу“.
Предавање можете погледати овде: http://217.26.67.44/filesnsrs/ostalo/ostalo2016083118.mp4

Међународна
сарадња и ЕУ
интеграције

Заседање Парламентарне скупштине Савета Европе у Стразбуру

ДЕЛЕГАЦИЈА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АКТИВНА У
СТРАЗБУРУ
Стална делегација Народне скупштине учествовала је на
јунском заседању Парламентарне скупштине Савета Европе
у Стразбуру од 20. до 24. јуна 2016. године. Теме у фокусу
овог заседања биле су положај избеглица и миграната у
Европи, заштита деце од излагања сексуалним призорима,
ситуација у Турској, промовисање права жена у оружаним
снагама и транспарентност европских. Председник Парламентарне скупштине Савета Европе Педро Аграмунт
покренуо је овом приликом иницијативу No Hate No Fear,
чији је циљ да мобилише политичаре, важне актере у
друштву и обичне грађане против тероризма и атмосфере
мржње и страха коју терористи покушавају да створе.
Пленуму су се током заседања обратили Тави Роивас,
премијер Естоније и Алексис Ципрас, премијер Грчке, који
је у свом говору упутио снажан позив за „бољу Европу, и
нову и инспиративну визију за грађане Европе”. Делегација
Народне скупштине била је веома активна. Комитет за
правна питања и људска права изабрао је шефа делегације
Александру Ђуровић за известиоца на тему „Заштита
бораца за људска права у државама чланицама Савета
Европе“, док су чланови делегације Наташа Вучковић и
Весна Марјановић у пленуму представили своје извештаје:
„Транспарентност и отвореност европских институција“ и
„Култура и демократија“.
КЕТРИН ВЕНТ У СКУПШТИНИ СРБИЈЕ: НЕМА
ТЕХНИЧКИХ СМЕТЊИ ЗА ОТВАРАЊЕ ПОГЛАВЉА У
НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ, ПОЛИТИКА ПРОШИРЕЊА
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ СЕ НАСТАВЉА
Шефица Одељења Генералног директората Европске комисије за европску суседску политику и преговоре о проширењу Кетрин Вент (Catherine Wendt) боравила је у јуну у
званичној посети Београду и у Народној скупштини разговарала са члановима Одбора за европске интеграције.
Вентова је приликом посете истакла да ће се процес проширења ЕУ и преговора наставити без обзира на резултате

недавног референдума у Великој Британији и поздравила
чињеницу да је на недавним изборима у Србији потврђен
њен европски пут, као и то што је Србија потпуно спремна
за отпочињање преговора по поглављима. Она је навела
важност улоге Одбора за европске интеграције у наредном
периоду, посебно у погледу сарадње с Европским
парламентом.
Истом приликом Кетрин Вент истакла је да нема техничких
сметњи за отварање поглавља у наредном периоду, као и да
Србија може већ сада да почне с реализацијом акционих
планова. Додала је да је у припреми извештај о напретку
Србије за ову годину, који ће бити представљен у октобру и
који ће се фокусирати на реформу јавне управе и владавину
права. Пратиће се, такође, и имплементација ССП-а, као
и регионална сарадња, с посебним освртом на резултате
Берлинског процеса, који је битан за земље региона али и
процес проширења ЕУ.
Чланови Одбора за европске интеграције закључили су да
ова посета долази у веома важном тренутку за Србију, као и
да је ово прва посета представника европских институција
после избора одржаних у Србији, на којима су грађани
дали подршку странкама које се залажу за улазак Србије
у ЕУ. Они су упознали саговорницу са радом Одбора за
европске интеграције и стратешким документима које је
донела Народна скупштина а који одређују њену и улогу
Одбора за европске интеграције у процесу приступања
Србије ЕУ. Чланови Одбора су шефици Одељења Генералног
директората ЕК за европску суседску политику и преговоре
о проширењу поручили да би отварање поглавља у овом
тренутку била добра порука подршке и одличан потез ЕУ у
светлу нових дешавања у Унији.
ДЕЛЕГАЦИЈА ОДБОРА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
УЧЕСТВОВАЛА НА САСТАНКУ ПРЕДСЕДАВАЈУЋИХ
КОСАК
Састанак председавајућих парламентарних одбора за
европске послове парламената Европске уније – КОСАК
одржан је 10. и 11. јула 2016. године у Братислави, у оквиру
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Међународна сарадња и ЕУ интеграције
парламентарне димензије словачког председавања Савету
Европске уније. На састанку су учествовали представници
28 земаља чланица Европске уније, Европског парламента,
као и земаља кандидата за чланство у Европској унији. Као
гости учествовали су и представници Европске комисије,
Европског савета, Норвешке и Швајцарске. У делегацији
Одбора за европске интеграције Народне скупштине Републике Србије биле су председница Одбора Мариника Тепић и
Весна Марковић, чланица Одбора.
На састанку се расправљало о социјалној димензији Европске уније и кохезионој политици, а представљени су и приоритети словачког председавања. Председница Одбора за
европске интеграције Мариника Тепић истакла је у свом
обраћању снажно опредељење Србије за чланство у Европској унији, посвећеност реформским процесима и усаглашавању законодавства с правом ЕУ, као и допринос који
Србија даје доступним иницијативама, политикама и
мисијама Европске уније у овој фази.
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Тепићева је присутне подсетила на то да процес придруживања и чланство у ЕУ представљају стратешко опредељење
и главни спољнополитички приоритет свих земаља региона
и да је веома важна стална подршка и подстрек европској
перспективи, који стижу од Европске комисије, Европског
парламента, али пре свега од држава чланица, што је још
једном потврдио и самит у Паризу. Председница Одбора
истакла је да интеграција овог дела Европе доприноси миру
и безбедности, али и просперитету, а принцип солидарности је кључан у развоју политике проширења, уз посвећеност држава кандидата реформама у свим облас-тима. Она
је изразила задовољство што постоји воља свих чланица
да се настави с отварањем припремљених преговарачких
поглавља. На крају је додала да Србија с пажњом прати све
напоре које земље чланице и институције Уније улажу при
успостављању боље контроле и управљања мигрантском
и избегличком кризом, али преузима и део одговорности,
укључујући и привремени смештај једног броја миграната.
ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР У МИНИСТАРСТВУ СПОЉНИХ
ПОСЛОВА ИТАЛИЈЕ ПРУЖИО ПОДРШКУ ЕВРОПСКОМ
ПУТУ СРБИЈЕ
Чланови Одбора за европске интеграције разговарали су у
Дому Народне скупштине с државним секретаром у Министарству спољних послова Италије Вићенцом Амендолом.
Заменица председнице Одбора Елвира Ковач истакла је
да је став грађана према европском путу јасно исказан
на парламентарним изборима, што потврђује велика
подршка странкама европске оријентације. Она је рекла
да су народни посланици спремни за велики посао који је
пред новим сазивом Парламента, који се, пре свега, огледа
у наставку спровођења економских реформи, а затим и у
усклађивању домаћег законодавства са законодавством ЕУ.
Ковачева је истакла значај отварања преговарачких поглавља 23 и 24, које је Одбор за европске интеграције, без
обзира на изборе, размотрио у техничком мандату. Она је
истакла да је Парламент интензивно укључен у европски
процес и да је иницирао и укључење шире јавности кроз
сарадњу са цивилним сектором и невладиним организацијама.
Државни секретар Амендолa нагласио је да је Србија увек
имала подршку Италије на свом европском путу, као и да
се чврсто залаже за идеју прикључења Западног Балкана
европској заједници. Он је истакао да је потребна чвршћа
и јасније дефинисана визија евроинтеграција и конкретно
пројектно умрежавање на нивоу целог региона. Амендолa је

закључио да су реформе битне и неопходне јер саму земљу
чине снажнијом и нагласио да Италија снажно подржава
спровођење економских реформи у Србији и реформе законодавства и администрације.
ДЕЈВИД МЕКАЛИСТЕР ПРЕНЕО ОХРАБРУЈУЋЕ ПОРУКЕ
ЧЛАНОВИМА ОДБОРА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
Чланови Одбора за европске интеграције разговарали су
с известиоцем Европског парламента за Србију Дејвидом
Мекалистером. Том приликом председница Одбора, Мариника Тепић, захвалила је на посети и рекла да посете званичника Европске уније показују да Европа није изгубила
интересовање за политику проширења. Она је истакла да
је Народна скупштина и целокупна администрација Србије
у потпуности спремна за даљи процес преговарања о
чланству у ЕУ и зато је вест о отварању поглавља 23 и 24 на
Међувладиној конференцији веома важна.
Известилац Европског парламента за Србију Дејвид Мекалистер пренео је члановима Одбора јасне и оптимистичне
поруке, пре свега да исход референдума у Великој Британији
неће зауставити процес проширења и да је Западни Балкан,
а посебно Србија на добром путу евроинтеграција, о чему
сведочи и отварање поглавља 23 и 24. Током посете Мекалистер је поручио и да је Европски парламент веома заинтересован за сарадњу са српским парламентарцима и позвао
их да при сваком доласку у Стразбур иницирају сусрет јер,
како је истакао, у Стразбуру имају пријатеље.
ПРЕДСТАВЉЕНИ ПРИОРИТЕТИ СЛОВАЧКОГ
ПРЕДСЕДАВАЊА САВЕТУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У
НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ
Словачка је 1. јула од Холандије преузела председавање
Савету Европске уније. Тим поводом је Њ.е. амбасадорка
Словачке Републике у Београду Дагмар Репчекова упознала председницу и посланике Народне скупштине с
приоритетима словачког председавања.
Председница Народне скупштине Маја Гојковић захвалила
се амбасадорки Словачке на жељи да Парламенту представи
план и приоритете словачког председавања, јер тиме
показује колико је улога Народне скупштине значајна у
процесу прикључивања Србије Европској унији. Она је
изразила задовољство што су управо за време словачког
председавања отворена преговарачка поглавља 23 и 24.
Гојковићева је истакла да подршка отварању преговарачких
поглавља јесте порука Србији, али и свим њеним грађанима
да се налазимо на добром путу, да политичке и економске
реформе имају подршку, као и да се проширење ЕУ не
обуставља, већ наставља. Она је изразила уверење да ће
Словачка и Србија имати добру сарадњу, посебно на нивоу
Одбора за европске интеграције и изразила нaду да ће у
току словачког председавања бити отворена и преговарачка
поглавља 5, 20, 25 и 26.
Амбасадорка Репчекова истакла је да ће Словачка своје
председавање темељити на четири стуба: економски јака
Европа, модерно јединствено тржиште, одржива мигрантска
и азилантска политика и глобално ангажована Европа.
Амбасадорка је истакла да је циљ Словачке да пре свега
буде частан и фер посредник у испуњавању стратешких
приоритета Европске уније. Такође, истакла је да им је жеља
да докажу грађанима ЕУ да заједнички европски пројекти
имају практичан ефекат на побољшање квалитета њиховог
живота, као и да ће се трудити да постигну резултате који
доприносе бољем повезивању држава чланица на јединственом тржишту.

Међународна сарадња и ЕУ интеграције
Амбасадорка Репчекова истакла је да је свесна на какве тешкоће је Србија наишла у процесу отварања преговарачких
поглавља 23 и 24, као и то да ће се Словачка залагати за даље
отварање преговарачких поглавља са Србијом.
ПОСЛАНИЦА БУНДЕСТАГА ПОРУЧИЛА: НАКОН
ОТВАРАЊА ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОГЛАВЉА 23, УСЛОВИ
ЗА СТРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У СРБИЈИ ДОДАТНО ЋЕ СЕ
УНАПРЕДИТИ
Чланови Одбора за европске интеграције састали су се у
Дому Народне скупштине с посланицом Бундестага Ирис
Еберл, чланицом Одбора за питања Европске уније.
Посланица Бундестага Ирис Еберл захвалила се на добродошлици и истакла да је почаствована великим одзивом
народних посланика на састанак. Изразила је задовољство
значајном присутношћу немачких компанија у Србији, у
шта се, како је истакла, и сама уверила на путу кроз Србију.
Еберлова је истакла да је то доказ да је Немачка нашла свој
интерес да инвестира у Србији и у исто време допринесе
запошљавању домаћег становништва. Изразила је уверење да
ће се, након отварања преговарачког поглавља 23, услови за
стране инвестиције додатно унапредити у Србији.
Чланови Одбора истакли су важност улоге Одборa за
европске интеграције у разматрању предлога преговарачких
поглавља које добија од Владе Републике Србије као главног
преговарача у процесу евроинтеграција. Подсетили су на
значајан корак који је начињен отварањем преговарачких
поглавља 23 и 24 и изразили наду да ће, у складу са реалистичним погледом на тренутак и ситуацију, за време председавања Републике Словачке Савету Европске уније бити
отворена и поглавља 5, 20, 25 и 26, од којих би последња два
брзо могла бити и затворена.

Председница Одбора за европске интеграције Мариника
Тепић захвалила је потпредседници украјинске владе на
непризнавању једнострано проглашене независности
Косова, истакавши задовољство што су, поред поглавља 35,
које се односи на примену Бриселског споразума, отворена
и поглавља 23 и 24, што представља „ветар у леђа“ напретку
Србије у процесу придруживања Унији. Истакла је и спремност Србије да отвори још неколико поглавља.
С друге стране, потпредседница Владе Украјине Ивана
Климпуш Цинцадзе оценила је улогу Одбора за европске
интеграције у српском и украјинском парламенту као
веома важну, са значајном тежином у процесу европских
интеграција две земље, и изразила спремност за интензивирање сарадње парламентараца. Такође је честитала
Србији на отварању поглавља, уз очекивање да ће до краја
године, током словачког председавања ЕУ, Србија отворити
још нека поглавља, што за Украјину представља охрабрење
на њеном европском путу. Климпуш Цинцадзе истакла је
да је за Украјину веома важна присутност њених војника у
мировним снагама на Косову, посебно јер су у претходном
периоду чували српске светиње, на шта је Украјина посебно
поносна. Она је захвалила што Србија признаје територијални интегритет Украјине и изразила уверење да ће дијалог
и дипломатски преговори, уз подршку европских партнера,
допринети реализацији Бриселског споразума, али и
решењу кризе у Украјини.
На састанку је закључено да ће подизање парламентарне
сарадње на виши ниво и размена искустава две земље у
процесу европских интеграција, а посебно интензивирање
сарадње парламентараца у међународним организацијама,
представљати нове инпуте у односима Србије и Украјине.

Саговорници су се осврнули на мигрантску кризу као акутну и глобалну тему, истичући да јој је Србија солидарно приступила, као и да је спремна да солидарно учествује у њеном
даљем решавању.
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СРБИЈА И УКРАЈИНА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ
ПАРЛАМЕНТАРНЕ САРАДЊЕ У МЕЂУНАРОДНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Чланови Одбора за европске интеграције одржали су
28. јула 2016. године састанак с потпредседницом Владе
Украјине за европске и евроатлантске интеграције Иваном
Климпуш Цинцадзе.
Србија и Украјина за унапређење парламентарне сарадње у
међународним организацијама
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Славко Гавриловић: О Србима Хабзбуршке
монархије; Београд, Српска књижевна задруга,
2010
Приређивач књиге академик професор др Василије Крестић
сачинио је избор из обимног, педесет година дугог историјског истраживања академика професора др Славка Гавриловића о постојању Срба на просторима некадашње Хабзбуршке монархије и политичком, економском и културном
животу нашег народа у њој током неколико векова.
Академик Гавриловић дао је посебан допринос изучавању
историје градова на панонском простору од XVII до
средине XIX века. У својим радовима бавио се процесом
настајања урбаних целина, етничким и економским саставом становништва, видовима пословања, друштвеним
сукобима, црквеним и школским животом. Успостављајући
типологију градова на панонском простору тог времена
поставио је темељ за критичко проучавање града као
историјског феномена у нашој историографији, посебно
српског грађанског сталежа.
Једна од области интересовања академика Гавриловића
била је и историја Првог и Другог српског устанка. На
основу обимне литературе и грађе из архива у Карловцима,
Београду, Панчеву, Земуну, Бечу и Загребу приказао је
однос Срба у Хабзбуршкој монархији према Првом српском
устанку. Посветио је велику пажњу питању избеглица које
су 1804, 1806. и 1813. године прешле на територију с леве
стране Саве и Дунава, пограничним сукобима Србије с
Аустријом и другим збивањима која су потресала Балкан и
Подунавље у овом временском периоду.
У својим опсежним историјским истраживањима академик
Гавриловић је нарочиту пажњу посветио културно-политич-

кој историји Срба у Хабзбуршкој монархији. У оквиру
тих истраживања разматрао је теме у вези с културнонационалним препородом, мађаризацијом, србијанском
емиграцијом у Јужној Угарској и њеним покушајима рушења
уставобранитеља, животом и делом истакнутих Срба у
Хабзбуршкој монархији, као и Србима у Илирском покрету.
Својим научним радом академик Гавриловић дао је запажени допринос проучавању миграција с Балкана у панонски
простор. Од посебног значаја су његови текстови објављени
у четвртој и петој књизи Историје српског народа у издању
Српске књижевне задруге. У њима је дат опсежан приказ
живота Срба у Хабзбуршкој монархији од краја XVII до
средине XIX века на подручју од Темишвара до Трста, од
Земуна до Јегре, Будима и Коморана. Својим радовима,
основаним на бројној домаћој и страној литератури као и на
изворној архивској грађи, академик Гавриловић је знатно
допринео развоју критичке мисли у српској историографији.
Академик професор др Василије Крестић, приређивач књиге
која обухвата радове Славка Гавриловића који се односе на
историју Срба у Хабзбуршкој монархији (на подручју Јужне
Угарске, Хрватске, Славоније и Војне крајине) а с тежиштем
на периоду XVII, XVIII и прве половине XIX века, у уводу
за ово дело пише: „То је повест о националном, социјалном
и верском угњетавању једног народа у расејању, народу
‘шизматика и бунтовника’, који се појављивао на свим
турским, пруским, италијанским и рајнским ратиштима,
селио и расељавао по целом панонском простору, па и преко
њега, у Русију, чувајући своју православну веру и српску
народност, подижући у најтежим временима урбана насеља,
велелепне храмове, угледне школе, штампајући своје прве
новине пре свих других Јужних Словена, прихватајући
европски барок и класицизам - уклапајући се у оновремену
европску цивилизацију.’’
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Скупштина
и грађани

Студенти у посети Народној скупштини

СТУДЕНТИ У ПОСЕТИ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ
Организација српских студената у иностранству (ОССИ),
прославила је у јулу годишњицу постојања свечаним скупом
у Дому Народне скупштине. Ова организација настала је
пре 19 година са идејом да повеже студенте који се школују
ван земље. Током скупа било је речи о досадашњем раду ове
организације и плановима за наредне године.
•••
Група студената са универзитета из Велике Британије и САД
посетила је током јула месеца Народну скупштину и том
приликом упознала се с њеним радом, улогом и значајем,
као и уметничким вредностима здања Дома Народне скупштине. Студенти су у Србији боравили у оквиру Програма
летње школе у организацији Протестантско – еванђеоског
удружења Србије.
•••

Постоји обимна документација која се односи како на
изградњу, тако и на завршне радове, и чува се у Архиву
Југославије, Музеју науке и технике, Народној библиотеци
Србије и Народној скупштини.
Пројекат уређења ентеријера урадио је руски архитекта
Николај Краснов, који је након Октобарске револуције
напустио Русију, и од 1922. године живео и радио у Београду.
Краснов је пројектну документацију израдио на основу
распореда и намене просторија. Он је детаље пројектовао
за сваку просторију понаособ и осмислио распоред мобилијара, као и који ће се материјали користити.
У Музеју науке и технике чува се девет акварелисаних
цртежа ентеријера Дома Народне скупштине и скица
ограде која је била постављена око скупштинског здања, а
уклоњена је 1956. године.

Парламент су, током августа, посетили студенти са Волгоградског државног аграрног универзитета, гости народног
посланика проф. др Миладина Шеварлића.

У сусрет обележавању 80. година од завршетка
изградње Дома Народне скупштине
Изградња Дома Народног представништва Краљевине
Србије започета је 27. августа 1907. године према архитектонском пројекту Јована Илкића, чији је рад победио на
конкурсу 1901. године. Камен темељац поставио је краљ
Петар I Карађорђевић. Зграда је завршена и освештана 18.
октобра 1936. године, а прво заседање у новом здању је
одржано 20. октобра 1936. године. Тада је то била Народна
скупштина Краљевине Југославије.

Дипломатски салон, Николај Краснов, 1939.
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Светислава БУЛАЈИЋ
Генерални секретар Народне скупштине
Датум рођења:
4. јун 1964.
Занимање:
магистар правних наука
Место пребивалишта:
Београд

Представљамо

1. Налазите ли времена да читате?
Читање је мој најдражи хоби, моја истинска потреба, а имајући
у виду да су књиге одувек биле нераскидиви део и мојих професионалних ангажмана, читање је унеколико и мој животни избор.
Откада знам за себе, с књигама уистину другујем. Трудим се, колико
је у мојој моћи, да будем у току са свиме што нуде нове технологије,
али кад су у питању књиге, прилично сам конзервативна. Нема
лепшег осећаја од држања књиге у рукама, њеног тако посебног
облика и мириса, а надасве тајне коју у себи крије. Упркос бројним
обавезама и чињеници да је и за мене слободно време чист луксуз,
читам свакодневно, било да се ради о уско професионалној литератури, занимљивим новинским чланцима или, што је посебна
посластица, мојим омиљеним писцима књижевне класике и
савремене белетристике.

2. Који су Вам омиљени писци, да ли их имате?
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Много је писаца којима се искрено дивим и у чијем раскошном
таленту, као што већ рекох, свакодневно истински уживам, па
макар да је то тек по која страница после напорног дана непосредно
пред починак. Омиљеним писцима своје младости и њиховим
ремек-делима често се враћам и увек ме изнова одушевљавају. Мој
укус је посве еклектичан, а посебно бих издвојила „Хадријанове
мемоаре“ Маргерит Јурсенар, „Александријски квартет“ Лоренса
Дарела, „Сто година самоће“ Маркеса, „Блага је ноћ“ Скота
Фитцџералда, „Име руже“ Умберта Ека, неизбежни опус Џејн
Остин и Томаса Хардија, али неретко се вратим и Црњанском,
Растку Петровићу, Селенићу... Од млађих аутора у последње време
веома радо читам Карлоса Руиза Зафона, а трудим се да читам и у
оригиналу, нарочито француске писце попут Гијома Мусоа и Марка
Левија (будући да често описују земље у којима сам повремено
живела, што је, признајем, посебна врста носталгије), али и ауторке
британске сцене, где ми сензибилитетом највише паше Меги
О’Фарел, што несумњиво важи и за американку Трејси Шевалије...

3. Да ли сте имали хероје-узоре у детињству,
имате ли их сада и који су?
Слично као и са књигама, хероје своје младости не заборављам.
Свако време има своје јунаке, па тако и време у којем сам ја стасавала. То су били најразличитији људи, различитих националности, професија и постигнућа, којима је спона била изврсност,
неретко и моралност, а данас је заједничко сећање на све њих. Од
Тесле и Пупина, Гагарина и Валентине Терешкове, Че Геваре,
Гандија, Оријане Фалачи, Мартина Лутера Кинга, или Пикаса,
Чаплина, Јонеска, Хемингвеја, Орсона Велса, Ворхола, Нила
Армстронга, преко Стенмарка, Борга, Нађе Команечи, Мохамеда
Алија, Марка Шпица па све до Пинк Флојда, Битлса и Ролингстонса... све су то хероји једне младости, чија ми имена увек
измаме осмех на лицу... Данашње време је, чини ми се, малчице
мање романтично или је то већ ноторно поимање саобразно јазу
генерација, али ни оно не мањка јунацима. Међу њима апсолутно
издвајам Новака Ђоковића и мислим да заиста није потребно
објашњавати колико је важно што је тај дивни млади човек,

наш Ноле, постао универзални и транскултурни симбол, који
Србију ставља раме уз раме с далеко моћнијима. С дивљењем
посматрам и жртву и преданост девојчице Малале, ум Стивена
Хокинга, визију Боба Гелдофа, политички активизам Чомског и
Пинтера, филантропију Била Гејтса, заљубљеност у планету Земљу
Дејвида Атенбороа, машту Џејмса Камерона, Питера Џексона и
Ентонија Мингеле, дар и енергију Данијела Баренбоима, Леонарда
Бернштајна, Лорина Мазела и Клаудија Абада, виртуозност Марте
Аргерич, Владимира Ашкеназија, Артура Рубинштајна, Владимира
Хоровица и многе друге...

4. Шта некога чини херојем-узором?
Претпостављам да свако има своју дефиницију хероја-узора. Што се
мене тиче, дубоко верујем да апсолутно свако, само ако се потруди,
може бити херој-узор. На улици, у комшилуку, на радном месту,
при случајном сусрету свако може заслужити тај епитет. Херој је
онај ко помогне немоћном, насмеје тужног, пружи руку кад је то
најпотребније... Ако ме питате важи ли то и за политичку арену
у којој сам се обрела, још као веома мала чула сам и упамтила
једну паметну изреку: „Када се будете пели степеницама успеха,
поздравите свакога кога сретнете, јер не знате кога ћете срести када
тим истим степеницама будете силазили“.

5. Како изгледа један Ваш дан ван НСРС?
Моје време је последњих месеци заиста време у НСРС. Али како освајам
финесе новог посла, тако и моје време ван НСРС почиње да личи на
време пре НСРС. А то је комбинација времена издвојеног за породицу и
пријатеље, уживања у природи и путовањима, посећивања културних и
спортских манифестација најразличитијих врста и, свакако, релаксације
кроз задржавање у кухињи, јер ја сам, пре свега, мама.

6. Шта се мења кад неко постане генерални
секретар?
Као и сваки нови посао, и посао генералног секретара захтева
прилагођавање новом амбијенту, новим сарадницима и новим
задацима. Суштински се, међутим, не мења много тога. Човек је
оно што јесте и то ниједан посао на свету не може променити.
Веома сам се трудила да будем стрпљива, да пажљиво посматрам
и слушам, много сам новог научила и још учим, и заиста верујем
да сада, ослобођена иницијалног стреса којем сам неминовно била
изложена, укорачујем у једну нову стабилност и креативну рутину,
чему се истински веселим.

7. Имате ли неки мото, девизу које се држите?
Мислим да сам у животу, генерално гледано, веома интуитивна и
спонтана, али искуство ме је научило да поштујем и усвајам оно
што је изнедрила мудрост других људи. Давно сам прочитала једну
мисао, која је на мене оставила јак утисак. Неретко је се присетим,
због чега заиста настојим да је се и сама придржавам: Кад изгубиш
иметак, мало губиш. Кад изгубиш част, губиш много. Кад, међутим,
изгубиш храброст, губиш све.
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