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Поштовани читаоци, 

У новом броју Кворума информисаћемо вас о интензивном 
раду Народне скупштине у претходна три месеца.  

Председница Народне скупштине Маја Гојковић сазвала 
је за 31. мај посебну седницу Народне скупштине, с једном 
тачком дневног реда – полагање заклетве председника Репу- 
блике Србије. Након што је на седници констатована остав-
ка председника Владе Републике Србије због ступања на дуж- 
ност председника Републике, изабрани председник Алек-
сандар Вучић положио је заклетву с руком положеном на 
Устав Републике Србије и Мирослављево јеванђеље, што је 
уједно и тема  26. броја Кворума.

У наведеном периоду одржана је и посебна седница на којој 
се народним посланицима обратила висока представница 
Европске уније за спољну политику и безбедност и потпред-
седница Европске комисије Федерика Могерини.

На страницама Кворума можете се детаљније упознати с 
уобичајеним скупштинским активностима из области зако-
нодавног рада и њене контролне функције. Такође, Народна 
скупштина остварила је низ међународних активности. 
Посебно издвајамо Друго заседање Парламентарне скуп-
штине Савета Европе у Стразбуру, на ком је председавала 
Александра Ђуровић, шеф сталне делегације Народне скуп-
штине.

Библиотека Народне скупштине обогаћена је новим насло-
вима. У овом броју представљамо вам књигу Константина 
Никифорова Србија на Балкану у ХХ веку у издању издавачке 
куће „Филип Вишњић“.

Поводом обележавања 60 година од потписивања Римских 
уговора 1957. године, када су основане Европска економска 
заједница и Европска заједница за атомску енергију, претече 
данашње Европске уније,  у Дому Народне скупштине одр- 
жана је Европска школа дебатe, о чему се можете информи-
сати на страницама Кворума.

Срдачно до следећег броја, 

Генерални секретар  
Светислава Булајић 

Уводна реч

Генерални секретар Светислава Булајић

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

Ставови изнети у билтену не одражавају нужно становишта Програма 
Уједињених нација за развој (УНДП) и Швајцарске агенције за развој и 
сарадњу (СДЦ).

Штампано на папиру из одговорних извора.
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ТЕМА БРОЈА
Александар Вучић 
положио заклетву 
пред Народном 
скупштином

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ ПОЛОЖИО 
ЗАКЛЕТВУ ПРЕД НАРОДНОМ 
СКУПШТИНОМ

Александар Вучић званично је ступио на функцију председ-
ника Републике Србије полагањем заклетве пред Народном  
скупштином  31. маја 2017. године на Седмој посебној седници 
Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву.

Председница Народне скупштине Маја Гојковић сазвала је 
посебну седницу са једном тачком дневног реда – полагање 
заклетве председника Републике Србије.

Након што је на седници констатована оставка председника 
Владе Републике Србије због ступања на дужност председника 
Републике Србије, изабрани председик Александар Вучић 
положио је заклетву с руком положеном на Устав Републике 
Србије и Мирослављево јеванђеље.

Заклињем се да ћу све своје снаге посветити очувању суве- 
рености и целине територије Републике Србије, укључујући и 
Косово и Метохију као њен саставни део, као и остваривању 
људских и мањинских права и слобода, поштовању и одбрани 
Устава и закона, очувању мира и благостања свих грађана 
Републике Србије и да ћу савесно и одговорно испуњавати 
све своје дужности – текст је заклетве након чијег читања 
је Александар Вучић званично преузео дужност председника 
Србије.

Хор Радио-телевизије Србије извео је државну химну „Боже 
правде“,а затим се председник Вучић  обратио Народној 
скупштини и многобројним високим званицама које су при-
суствовале седници. 

„Данас, баш као и пре три године, када сам преузимао место 
председника Владе Србије, немам никакву сумњу у то шта ми 
је чинити за Србију, за њене грађане, за будућност коју треба 
да освојимо. Морам да дам буквално све и за то не могу, не 
желим и нећу да добијем буквално ништа осим суда који ће, о 
томе шта сам радио, остати у историји“, рекао је Вучић.

Он је током  говора истакао да ће Србију градити спрат 
по спрат и да су му за тај посао потребни заједништво и 
јединство, на којима ће инсистирати.

„Колико год да желим јаку, сигурну и богату Србију, не могу 
до ње сам. Потребна нам је енергија, снага, воља и јасна 
визија такве Србије у сваком њеном грађанину, у читавом 
народу, који је дајући ми овај мандат већ одлучио да крене на 
тај далек и тежак пут“, нагласио је Вучић.

Вучић је истакао да ће радити на обезбеђивању мира и 
стабилности у Србији и целом региону, и да ће разговарати 
са сваким, нудити решења, инсистирати на дијалогу и ком-
промису, а да је његова основна порука свим суседним наро-
дима и државама позив на заједнички рад.

„Хајде да стварамо послове, зато што послови стварају нас, 
стварају децу и пружају свима нову шансу за још више посло- 
ва, још више деце, за бољу будућност. Доста смо се сахра-
њивали по Балкану, време је да се рађамо“, истакао је Вучић. 
Он је нагласио да ће чувати интегритет Србије, али и да ће 
увек прихватати разговоре са косовским Албанцима, јер се 
тиме и штите Срби и чува и брани мир. 

„Хоћу да отворимо и унутрашњи дијалог по питању КиМ, уз 
све наше разлике, без предрасуда, а поштујући устав наше 
земље. Морамо да будемо отворени, да се ослободимо мит-
ског приступа, али и олаког давања онога на шта имамо, 
свакако, право. Наш унутрашњи дијалог по том питању је 
можда и важнији од оног који треба да водимо са Албанцима“, 
рекао је председник Србије.

Током говора Вучић се осврнуо и на покретање разговора о 
уставним реформама, на шта нас као државу обавезују наставак 
европског пута али и унутрашње потребе, истичући да до тих 
промена не може доћи без договора, без много разговора и 
расправа о ономе што би можда први пут били наши стратешки 
циљеви у будућности. Најавио је као неопходно да се у те 
разговоре укључе сви друштвени чиниоци, од Академије наука, 
цивилног друштва, политичких странака, верских заједница... 

Полагање заклетве председника Републике



4

„Желим да као председник Србије увек будем уз наш народ 
који живи у нашем окружењу, да увек будем уз Републику 
Српску баш као што су народ Републике Српске и њихово 
руководство увек уз Србију – хвала и председнику и 
председници Владе и председнику Народне скупштине што 
су данас овде – али желим да будем и уз Србе у Црној Гори, 
Хрватској, Македонији, Словенији, Румунији, ни на који 
начин не угрожавајући интегритет и суверенитет земаља 
у којима ти Срби живе. Да помогнем очување храмова и 
манастира Српске цркве у свим тим земљама, јер само 
тамо где је Српска православна црква снажна на простору 
бивше Југославије наш народ успео је и могао да сачува своја 
огњишта“, закључио је председник Републике Србије.

На крају је хор РТС-а извео је свечану песму „Востани 
Сербије“, а затим је председница Гојковић закључила  сед-
ницу. 

Седници су присуствовали председник Скупштине Ауто-
номне Покрајине Војводине и председник Владе Аутономне 

Покрајине Војводине, председник Скупштине града Београда 
и градоначелник Београда, председник Уставног суда, пред-
седник Врховног касационог суда и председници Управног, 
Привредног, Апелационог и Прекршајног апелационог суда, 
представници Војске Републике Србије, полиције, неза- 
висних регулаторних тела, традиционалних цркава и вер-
ских заједница, Српске академије наука и уметности, Матице 
српске, као и ректори универзитета чији је оснивач Републи-
ка Србија. Међу присутнима били су и шефови дипломатско-
конзуларних мисија и међународних организација у Репу-
блици Србији. 

У централном холу Дома Народне скупштине многобројни 
народни посланици и највише званице и представници 
дипломатског кора честитали су председнику ступање на 
функцију.

Александар Вучић је на изборима, одржаним 2. априла, осво-
јио 2.012.788 гласова бирача, односно преко 55 одсто укупног 
броја изашлих на изборе.

Александар Вучић положио заклетву пред Народном скупштином

Полагање заклетве председника Републике 



5

Скупштина у 
периоду од 
марта до маја 
2017. године

Прва седница редовног заседања

Активности Народне скупштине  
у периоду од марта до маја 2017. године

Народна скупштина је од марта до маја 2017. одржала укупно 
пет седница, на којима је усвојила 41 закон, 35 одлука и 
једно аутентично тумачење. 

У извештајном периоду овлашћени предлагачи поднели су 
Народној скупштини 13 предлога закона, од којих је Влада 
Републике Србије поднела четири а народни посланици 
девет предлога закона. 

У наведеном периоду, одржана је и посебна седница на којој 
се народним посланицима обратила висока представница 
Европске уније за спољну политику и безбедност и 
потпредседница Европске комисије, Федерика Могерини.

Одржана је и посебна седница на којој је заклетву положио 
председник Републике Србије Александар Вучић. 

У наведеном периоду одбори Народне скупштине одржали 
су 46 седница.

Све о заседањима Народне скупштине на: http://www.parla-
ment.rs/aktivnosti/narodnaskup%C5%A1tina/zasedanja.948.html 

ОСТАВКЕ НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА 
У периоду март–мај 2017. Народна скупштина констатовала 
је оставке на функцију народним посланицима: Бојану 
Пајтићу, изабраном са Изборне листе ЗА ПРАВЕДНУ 
СРБИЈУ – ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА (НОВА, ДСХВ, ЗЗС), 
Марку Миленковићу, изабраном са Изборне листе Др 
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА 
и Марку Благојевићу, изабраном са Изборне листе 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ. 

НОВИ ПОСЛАНИЦИ У КЛУПАМА ПАРЛАМЕНТА
У наведеном периоду Народна скупштина потврдила 
је мандате: Јелисавети Вељковић и Вери Јовановић, 
изабраним са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – 
СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ, Душану Милисављевићу, изабраном 
са Изборне листе ЗА ПРАВЕДНУ СРБИЈУ – ДЕМОКРАТСКА 
СТРАНКА (НОВА, ДСХВ, ЗЗС) и Филипу Стојановићу, 
изабраном са Изборне листе Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – 
СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА. 

ПОЛАГАЊЕ ЗАКЛЕТВИ 
Судије које су изабране први пут на судијску функцију 
положили су заклетву на Трећој седници Првог редовног 
заседања Народне скупштине Републике Србије у 2017. 
години, која је одржана 15. маја. Тужилац за ратне злочине, 
јавни тужиоци и заменици јавних тужилаца који су први пут 
изабрани на те функције положили су заклетву 30. маја пред 
председником Народне скупштине Мајом Гојковић.

АКТИВНОСТИ ОДБОРА

Одбор за образовање, науку, технолошки развој и 
информатичко друштво размотрио је и утврдио на 
седници 5. маја збирну листу кандидата за избор друге 
половине чланова Националног просветног савета којима 
је шестогодишњи мандат истекао 25. маја. Одбор је већином 
гласова усвојио збирну листу, на којој се налази 50 кандидата 
које је предложило 19 овлашћених предлагача за избор 20 
чланова Националног просветног савета. 

На седници одржаној 25. маја Одбор је утврдио допунску 
листу кандидата за избор друге половине чланова 
Националног просветног савета (овлашћени предлагачи 

Обраћање високе представнице ЕУ Федерике Могерини
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- Универзитет уметности у Београду, Друштво за српски 
језик и књижевност Србије и Друштво за стране језике и 
књижевност Србије).

•••

Oдбор за административно-буџетска и мандатно-иму-
нитетска питања је на седници одржаној 10. маја, у складу 
са чланом 5. став 1. тачка 2. Закона о начину одређивања 
максималног броја запослених у јавном сектору, донео одлуке 
о утврђивању максималног броја запослених на неодређено 
време у 2017. години за: Комисију за заштиту конкуренције, 
Заштитника грађана, Повереника за информације од јавног 
значаја и заштиту личности, Фискални савет, Агенцију за 
борбу против корупције, Државну ревизорску институцију, 
Повереника за заштиту равноправности, Републичку коми- 
сију за заштиту права у поступцима јавних набавки, Регу-
латорно тело за електронске медије, Комисију за хартије 
од вредности, Агенцију за енергетику и Службу Народне 
скупштине.

РАЗМАТРАНИ ИЗВЕШТАЈИ И 
ИНФОРМАЦИЈЕ

Одбор за пољопривреду, шумарство и водопривреду је  
на седници одржаној 9. маја размотрио информације о 
штети на усевима и засадима насталој услед неповољних 
климатских услова у априлу 2017. године. Том приликом 
поднет је извештај локалних самоуправа које су претрпеле 
штету од падавина у априлу и почетком маја. Штета је 
процењена на 20-30 одсто, углавном на засадима малина, 
купина и другог воћа, а временским непогодама највише је 
погођена Љубовија. С тим у вези Одбор је усвојио закључак 
којим се ресорном министарству налаже да посвети пуну 
пажњу заштити од града, обезбеђивању потребног броја 
противградних ракета и оспособљавању свих противградних 
станица, као и субвенционисању противградних мрежа. 
Наложено је и да се унапреди субвенционисање осигурања 
усева и засада, те да се на местима где је дејство ракета 
отежано или немогуће субвенција за осигурање у проценту 
увећа.

Одбор за просторно планирање, саобраћај, инфраструк-
туру и телекомуникације је на седници одржаној 17. 
маја размотрио извештаје о раду Министарства трговине, 
туризма и телекомуникација за периоде од 1. јула до 30. 
септембра 2016. године, од 1.октобра до 31. децембра 2016. 
године и од 1. јануара до 31. марта 2017. године.

 
На седници одржаној 29. маја Одбор је разматрао и извеш-
таје о раду Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре за периоде од 1. јула до 30. септембра 2016. 
године, од 1. октобра до 31. децембра 2016. године и од 1. 
јануара до 31. марта 2017. године.

•••

Одбор за привреду, регионални развој, трговину, туризам 
и енергетику је на седници одржаној 17. маја размотрио 
Информацију о раду Министарства привреде за период 
октобар–децембар 2016. године, извештаје Министарства 
привреде о стању поступка приватизације од октобра 2016. 
године, закључно са мартом 2017. године, као и извештаје о 
раду Министарства трговине, туризма и телекомуникација 
за периоде од 1. октобра до 31. децембра 2016. године и од 1. 
јануара до 31. марта 2017. године.

СЕДНИЦЕ ОДБОРА ЗАТВОРЕНЕ ЗА 
ЈАВНОСТ

Одбор за образовање, науку, технолошки развој и инфор- 
матичко друштво је на седници одржаној 16. марта, која је 
била затворена за јавност, размотрио Предлог преговарачке 
позиције Републике Србије за Међувладину конференцију 
о приступању Републике Србије Европској унији за 
Преговарачко поглавље 7 – Право интелектуалне својине 
и дао позитивно мишљење.

•••

Одбор за контролу служби безбедности разматрао је и 
усвојио 22. марта, на седници затвореној за јавност, Извештај 
о раду Генералног инспектора служби Министарства одбране 
за период од 1. јула до 31. децембра 2016. године.

•••

Одбор за привреду, регионални развој, трговину, туризам 
и енергетику је на седници одржаној 21. априла, која је била 
затворена за јавност, размотрио и дао позитивно мишљење 
на Предлог преговарачке позиције Републике Србије за 
Међувладину конференцију о приступању Републике Србије 
Европској унији за Преговарачко поглавље 30 – Економски 
односи са иностранством.

•••

Одбор за спољне послове је на седницама одржаним 
током извештајног периода, које су на захтев једне трећине 
чланова Одбора биле затворене за јавност, обавио разговор 
са новoименованим амбасадорима Републике Србије у 
Демократској Народној Републици Алжир Александром 
Јанковићем и Републици Кипар Марком Благојевићем, пре 
њиховог одласка на дипломатску дужност.

•••

Одбор за европске интеграције је на седницама одржаним 
током извештајног периода, које су биле затворене за 
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јавност, размотрио и дао позитивно мишљење на Предлог 
преговарачке позиције Републике Србије за Међувладину 
конференцију о приступању Републике Србије Европској 
унији за Преговарачко поглавље 30 – Економски односи са 
иностранством и Предлог преговарачке позиције Републике 
Србије за Међувладину конференцију о приступању 
Републике Србије Европској унији за Преговарачко 
поглавље 7 – Право интелектуалне својине.

•••

Одбор за Косово и Метохију је на седници одржаној 22. 
маја, која је била затворена за јавност на основу тачке 21. 
став 1. Одлуке о поступању са тајним подацима, разматрао 
безбедносну ситуацију на Косову и Метохији након одбијања 
захтева Републике Србије за изручење Рамуша Харадинаја 
и његовог пуштања на слободу. Чланови Одбора том 
приликом размотрили су и информације које су добили 
од Министарства унутрашњих послова, Канцеларије за 
Косово и Метохију, Безбедносно-информативне агенције и 
Војнобезбедносне агенције. 

•••

Одбор за финансије, републички буџет и контролу тро-
шења јавних средстава је на седници одржаној 29. маја, 
која је била затворена за јавност, размотрио и дао позитивно 
мишљење на Предлог преговарачке позиције Републике 
Србије за Међувладину конференцију о приступању Репу-
блике Србије Европској унији за Поглавље 33 – Финансијска 
и буџетска питања.

СЕДНИЦЕ ОДБОРА ВАН СЕДИШТА 
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

Одбор за пољопривреду, водопривреду и шумарство раз- 
матрао је на седници ван седишта одржаној 15. марта 2017. 
године у Владимирцима проблеме везане за ненаплаћене 
обавезе за пензијско, инвалидско и здравствено осигу-
рање пољопривредника, питање акциза за гориво у пољо-
привредној производњи и такси на електрична бројила у 
пољопривредном газдинству, актуелна питања из области 
ветерине, као и функционисање заштите од града.

Говорећи о ненаплаћеним обавезама за пензијско, инвалид-
ско и здравствено осигурање пољопривредника, државни се- 
кретар у Министарству Велимир Станојевић истакао је да је 
потребно донети измене постојећег закона, којима би се 
отписале камате и део главнице ненаплаћених обавеза за 
пензијско, инвалидско и здравствено осигурање пољопри-
вредника и које би омогућиле да се будући износ обавеза 
одређује сразмерно економској снази малих и средњих 
пољопривредних газдинстава.

Договорено је да ће Министарство пољопривреде и заштите 
животне средине  формирати радну групу за унапређење 
система за одбрану од града и реализовати пилот-пројекат 
за производњу 30 лансера произвођача „Трајал Крушевац“. 

Чланови Одбора усвојили су више закључака:

• похваљује се делимично побољшање у заштити од града 
постигнуто у протеклих годину дана;

• препоручује се министарствима и РХМЗ да се одбрани од 
града посвете у потпуности и адекватно је планирају;

• налаже се Министарству финансија да обезбеди средства 
за поправку опреме и набавку ракета за одбрану од града;

• препоручује се да се обрати посебна пажња на одбрану од 
града у областима које се претежно баве повртарством и 
воћарством;

• Државна ревизорска институција упозорава се да је новим 
законом, члан 9. став 1, тачке 2. и 3. дозвољено учешће 
локалних самоуправа у финансирању стрелаца у заштити 
од града кроз непосредну сарадњу са надлежним органом, 
односно обезбеђивање подршке за функционисање систе-
ма одбране;

• препоручује се обезбеђивање надокнаде штете од осигу-
равајућег друштва у складу са одговарајућом проценом 
надлежних комисија.

Седници је председавао председник Одбора Маријан Ристи-
чевић, а присуствовали су следећи чланови и заменици чла-
ова: Звонимир Ђокић, Верољуб Матић, Тијана Давидовац, 
Жарко Богатиновић, Милија Милетић, Марко Гавриловић, 
Радован Јанчић, Драган Јовановић, Золтан Пек, Марјана 
Мараш, др Љубинко Ракоњац, Мирослав Алексић, мр Марко 
Миленковић и проф. др Миладин Шеварлић.

Седници је присуствовао велики број пољопривредних прои-
звођача из околине Владимираца, представници локалне 
управе, као и представници Министарства пољопривреде и 
заштите животне средине, Управе за ветерину и Републичког 
хидрометеоролошког завода.

Одбор за заштиту животне средине одржао је заједничку 
седницу ван седишта са Одбором Скупштине АП Војводине 
за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне 
средине 23. марта у Новом Саду. Тема заједничке седнице 
била  је посвећена отварању Поглавља 27. у преговорима за 
приступање Републике Србије Европској унији.

Председник Одбора др Бранислав Блажић истакао је 
надлежност Одбора за разматрање преговарачке позиције 
за Поглавље 27, где су преговори још у току и Одбор прати 
ток кроз тромесечно информисање од стране Министарства 
за пољопривреду и заштиту животне средине. Поред тога, 
Одбор је у сталној комуникацији са Министарством и са 
цивилним сектором кроз механизам учешћа цивилног 
друштва „Зелена столица“. 

Скупштина у периоду од марта до маја 2017. године
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Помоћник министра пољопривреде и заштите животне сре-
дине Жељко Пантелић истакао је да је Преговарачка група 27 
добила скрининг извештај за поглавље 27, као и писмо Репу-
блике Словачке, досадашњег председавајућег Савета ЕУ, којим 
је Република Србија позвана да поднесе преговарачку позицију 
за Поглавље 27 без почетних мерила. Питања која изазивају 
забринутост ЕУ у вези са поглављем су укидање функционалне 
агенције за хемикалије, недостатак фонда за заштиту животне 
средине као засебне и оперативне институције која располаже 
свим приходима еколошких накнада, флуктуација запослених  
и ограничена финансијска средства. 

Покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне 
средине Владимир Галић поднео је извештај о активностима 
за припреме отварања Поглавља 27.

Разматрани су и изазови у вези са Поглављем 27, стратешки 
приоритети, начини финансирања Зеленог фонда, јавно-
приватно партнерство у организацији депонија, казнене 
мере за загађивање животне средине и увођење послова 
сакупљања секундарних сировина у легалне токове.

Седници су присуствовали председник Одбора др Бранислав 
Блажић, чланови и заменици чланова Одбора Радослав Цокић, 
Соња Влаховић, Борка Грубор, проф. др Снежана Богосав-
љевић Бошковић, Ивана Стојиљковић, Јасмина Каранац, 
Владимир Петковић и Соња Павловић, председавајућа 
седнице Бранислава Јефтић, председница Одбора Скупштине 
АП Војводине за урбанизам, просторно планирање и заштиту 
животне средине, заједно са члановима покрајинског одбора, 
представници Министарства пољопривреде и заштите 
животне средине, представници Владе АП Војводине, 
представници Привредне коморе Србије и представници 
организација кроз које делују цивилна друштва.

Седнице одбора ван седишта Народне скупштина Републике 
Србије одржане су уз подршку УНДП-а и Швајцарске агенције 
за развој и сарадњу (СДЦ), кроз пројекат „Јачање надзорне 
улоге и јавности у раду Народне скупштине Републике 
Србије – друга фаза“. 

АКТИВНОСТИ GOPAC-а
GOPAC Србија изабрао нови извршни одбор и увео УН 
циљеве одрживог развоја (SDGs) у свој акциони план

На састанку националног огранка GOPAC-а у Србији који 
је одржан 23. маја 2017. године у Народној скупштини 
Републике Србије чланови овог тела изабрали су нове 
чланове Извршног одбора. За председницу је изабрана 
народна посланица Дубравка Филиповски, за заменика 
председнице народни посланик Милан Лапчевић, док је 
народна посланица Елвира Ковач изабрана за секретара 
Извршног одбора GOPAC-а у Србији. 

Овом приликом усвојена је измена члана 6. Повеље GOPAC-а  
у Србији, којом се мења начин одлучивања чланова наци-
оналног огранка. Такође, усвојене су измене и допуне 
Програма рада GOPAC-а у Србији увођењем циљева одржи-
вог развоја 16.6. и 16.7. у припреми конференције посвећене 
Циљевима одрживог развоја (SDGs – Sustainable Develop-
ment Goals) и парламентима регионално. 

Национални огранак ће се кроз свој рад укључити и у 
испуњавање УН циљева одрживог развоја, и то посебно:

Циља 16, потциља 6: Развити делотворне, одговорне и 
транспарентне институције на свим нивоима;

Циља 16, потциља 7: Осигурати одговорно, инклузивно, 
партиципативно и репрезентативно доношење одлука на 
свим нивоима.

Потпредседница Народне скупштине и чланица Огранка 
Гордана Чомић истакла је потребу да Влада јасно преузме 
своју улогу у остваривању 17 циљева одрживог развоја и 
предложила да се у одређеним министарствима делегира 
особа задужена за координацију спровођења Циљева 
одрживог развоја. Као могућа наведена су Министарство 
правде и Министарство за државну управу и локалну 
самоуправу. Предложен је и састанак са представницима 
наведених министарстава ради представљања потребе 
за успостављањем јединица које би биле посвећене УН 
циљевима одрживог развоја. 

Скупштина у периоду од марта до маја 2017. године
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Новим акционим планом предвиђено је учешће Национал- 
ног огранка на Регионалној конференцији Интерпарламен-
тарне уније (ИПУ) за парламентарце посвећеној Циљевима 
одрживог развоја (SDGs), која ће се уз подршку Програма 
Уједињених нација (УНДП) одржати  2018. године у Народној 
скупштини Републике Србије. Народни посланик Милорад 
Мијатовић као координатор за ИПУ и УН циљеве одрживог 
развоја (SDGs) и члан GOPAC-а у Србији обавестио је 
чланове Огранка да ће у припреми ове конференције током 
2017. године бити одржано јавно слушање на тему Циљева 
одрживог развоја, као и радионица за народне посланике. 

Планиране су радионице са организацијама цивилног друш-
тва, независним државним органима (Агенцијом за борбу 
против корупције и Државном ревизорском институцијом) 
и заједничке радионице са GOPAC огранком Парламентарне 
скупштине Босне и Херцеговине. 

Током састанка GOPAC огранак добио је новог члана, народ-
ну посланицу Александру Томић, председницу Одбора за 
финансије, републички буџет и контролу трошења јавних 
средстава  Народне скупштине. 

Оснивање и рад националног огранка GOPAC-а подржано од 
стране УНДП-а и Швајцарске агенције за развој и сарадњу 
(СДЦ), кроз пројекат „Јачање надзорне улоге и јавности у 
раду Народне скупштине Републике Србије – друга фаза“. 

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ЈАЧАЊЕ 
ПОЛИТИЧКОГ УЧЕШЋА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 
У СРБИЈИ“
Национална конференција Јачање политичког учешћа особа 
са инвалидитетом у Србији одржана је у организацији 
Центра за самостални живот особа са инвалидитетом Србије 
и Националне организације особа са инвалидитетом Србије 
15. марта 2017. Конференцији су присуствовали председник 
Народне скупштине, председник Републичке изборне 
комисије, министар држане управе и локалне самоуправе, 
повереница за заштиту равноправности и директор пројекта 
Центра за самостални живот особа са инвалидитетом Србије. 
Председник Народне скупштине Маја Гојковић посебно је 
истакла потребу да се подстакне и помогне учешће особа са 
инвалидитетом у свим сферама друштва, указала на то да су, 
поред многих физичких препрека с којима се свакодневно 
суочавају, међу најупорнијима стереотипи и предрасуде, те 
представила рад Народне скупштине у овој области као и 
настојање да се у законодавни оквир укључе сва неопходна 
решења која ће особама са инвалидитетом у Србији 
омогућити бољи и квалитетнији живот и већу самосталност.

МЕЂУНАРОДНА РАДИОНИЦА „САРАДЊА ЕВРОПСКИХ 
ПАРЛАМЕНТАРАЦА У БОРБИ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ 
ЉУДИМА НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ“
У Дому Народне скупштине отвoрена је 18. маја међународна 
радионица Сарадња европских парламентараца у борби 
против трговине људима на Западном Балкану, у сарадњи 
са фондацијом Human Trafficking из Велике Британије, у 
којој су учествовали посланици парламената Румуније, 
Босне и Херцеговине, Црне Горе, Хрватске, Велике 
Британије и Србије. Радионица је организована у циљу 
интерпарламентарне сарадње, како би се искористили 
заједнички капацитети свих учесника и дао лични допринос 
борби против трговине људима. Учешће у радионици узели 
су и представници Канцеларије Уједињених нација за 
питање дроге и криминала, као и представници ресорних 
министарстава, судова и невладиних организација.

Више о овом догађају на:

http://www.parlament.rs/Me%C4%91unarodna_radi-
onica_%E2%80%9ESaradnja_evropskih_parlamentara-
ca_u_borbi_protiv_trgovine_ljudima_na_Zapadnom_Bal-
kanu%E2%80%9C.31479.941.html 

СКУП ПОВОДОМ 50 ГОДИНА ОД СМРТИ КОНРАДА 
АДЕНАУЕРА
Поводом 50 година од смрти Конрада Аденауера, државника 
и визионара који је први демократски канцелар Немачке и 
утемељивач Европске уније, 20. априла одржан је у Народној 
скупштини скуп под називом Европски говор – са вером у 
будућност.

ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН БИОДИВЕРЗИТЕТА
Зелена посланичка група обележила је 22. маја Међународни 
дан биодиверзитета одржавањем састанка и разговором 
о различитим аспектима биодиверзитета. Том приликом 
најављен је почетак пројекта који ће бити реализован уз 
подршку „Отвореног регионалног фонда за Југоисточну 
Европу – биодиверзитет“ немачког ГИЗ-а.

ОБЕЛЕЖЕН ПОЧЕТАК КУРСА У ОБЛАСТИ ОДБРАНЕ И 
БЕЗБЕДНОСТИ
У Народној скупштини обележен је 23. маја почетак 
курса у области безбедности и одбране чији је циљ јачање 
парламентарног надзора у тој области. Курс похађа 16 
народних посланика и четворо запослених из Службе 
Народне скупштине. Повод одржавања курса је потреба 
народних посланика да добију више информација о сектору 
безбедности, његовим институцијама и процедурама и 
правилима недоступних у јавности. 

Скупштина у периоду од марта до маја 2017. године

ГОПАК

Међународна радионица „Сарадња европских парламентараца у борби 
против трговине људима на Западном Балкану“
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АЛЕКСАНДРА ЂУРОВИЋ ПРЕДСЕДАВАЛА 
ЗАСЕДАЊУ ПС САВЕТА ЕВРОПЕ
Шеф сталне делегације Народне скупштине Александра 
Ђуровић председавала је делу седнице Другог заседања 
Парламентарне скупштине Савета Европе, које се одржало 
у Стразбуру од 24. до 28. априла ове године. Недуго затим, 
Ђуровићева је председавала и састанку Сталног комитета, 
одржаном у Прагу 30. маја 2017. године. 

Александра Ђуровић изабрана је на место потпредседника ПС 
Савета Европе у јануарском делу заседања и на тој функцији 
ће бити до краја ове и у току следеће године. У делу седнице 
којем је председавала посланици су водили дебату о извештају 
и Нацрту резолуције на тему Заштита жена избеглица од 
родно заснованог насиља, чији је известилац била Гизела 
Вурм из Аустрије. Председавање заседању једна је од обавеза 
потпредседника, а учешће у раду Бироа ПС СЕ представља 
могућност да се заступају ставови наше делегације у овом 
важном телу које доноси највећи број значајних одлука у 
организацији.

Александра Ђуровић је шеф скупштинске делегације од 
јануара 2013. године и члан Председништва Европске народне 
партије (ЕПП) у ПС Савета Европе, а истовремено обавља и 
функцију председнице Поткомитета за спољне послове ПС 
Савета Европе. 

ПОТПРЕДСЕДНИК АРСИЋ НА 
КОНФЕРЕНЦИЈИ ПРЕДСЕДНИКА 
ПАРЛАМЕНАТА ЈАДРАНСКО-ЈОНСКЕ 
ИНИЦИЈАТИВЕ
Верољуб Арсић, потпредседник Народне скупштине, 
учествовао је на XV Конференцији председника парламената 
Јадранско-јонске иницијативе, која је одржана 6–7. априла 
2017. у Јањини, у Грчкој. Теме су биле „Плави раст у 
Јадранско-јонском региону: потребе и могућности“ и „Значај 
парламентарне димензије Јадранско-јонске иницијативе“. 
На Конференцији су учествовали председници парламената 
Грчке, Босне и Херцеговине и Црне Горе, потпредседници 
парламената Србије, Хрватске и Албаније, посланици из 
Италије и амбасадор Словеније.

„Народна скупштина се залаже за даљи развој сарадње у 
оквиру Јадранско-јонске иницијативе и сматрамо да се у 
даљем раду треба фокусирати на спровођење конкретних 
пројеката и сарадњу радних тела у контексту јачања улоге 

парламената у европским и регионалним оквирима ради 
оснажења легитимитета политичке сарадње. Јадранско-јонска 
иницијатива је усвајањем и развојем стратегије Европске 
уније за овај регион показала свој кредибилитет, интегритет, 
карактер и значај у ширем европском контексту“, навео је 
Верољуб Арсић, између осталог, у свом обраћању.

ПРАВНИ КОМИТЕТ ПС САВЕТА ЕВРОПЕ 
ОДРЖАН У БЕОГРАДУ
Народна скупштина је после 27 година поново била домаћин 
Комитету за правна питања и људска права ПС Савета Европе 
у Београду. На састанку је учествовало 40 посланика из 21 
државе чланице. Том приликом организована је расправа о 
имплементацији пресуда Европског суда за људска права, 
у којој су наше ставове представили Чедомир Бацковић, 
помоћник министра правде, Наташа Плавшић, заменик 
јавног правобраниоца и представник Републике Србије пред 
Европским судом за људска права и Драгољуб Поповић, 
некадашњи судија Европског суда за људска права из Републике 
Србије. На дневном реду биле су расправе о претњама по 
владавину права у Европи, борби против организованог 
криминала, јачању међународне регулативе у погледу забране 
трговине средствима за мучење и извршење смртне пресуде 
и ванредном стању, а за госте је била уприличена и свечана 
вечера са богатим културно-уметничким програмом којим је 
представљена традиција нашег народа. 

Међународна 
сарадња и ЕУ 
интеграције 

Александра Ђуровић председавала заседању ПС Савета Европе

ПОТВРЂЕНИ ОДЛИЧНИ БИЛАТЕРАЛНИ 
ОДНОСИ РЕПУБЛИКЕ КИПАР И 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

Председник Одбора за европске интеграције Ненад Чанак 
одржао је у петак, 5. маја састанак с амбасадором Републике 
Кипар у Београду Њ.е. Константиносом Елијадесом. Тема 
састанка била је интензивирање сарадње парламентарних 
одбора, као и подршка Кипра Србији у процесу европских 
интеграција.

Председник Одбора Ненад Чанак истакао је намеру да ради 
на унапређивању односа с парламентима држава чланица 
Европске уније, као и са парламентима држава у региону и 
захвалио на помоћи коју Кипар пружа у процесу европских 
интеграција Републике Србије, као и у процесу преговора 
о чланству у Европској унији. Чанак је изразио уверење да 
Република Кипар недвосмислено разуме изазове са којима се 
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Међународна сарадња и ЕУ интеграције 

Србија суочава када је реч о Косову и Метохији и подвукао 
изузетно развијене и историјски добре односе Србије и Кипра.

Њ.е. Константинос Елијадес честитао је Ненаду Чанку на 
избору за председника Одбора за европске интеграције. 
Потврдио је значај односа између две земље и истакао да су 
билатерални односи две земље одлични, као и да пријатељство 
две земље оснажује слична историја. Амбасадор је такође 
навео да Република Кипар поштује интегритет и територијални 
суверенитет Србије и истакао да се сви проблеми и отворена 
питања морају решавати у складу са нормама међународног 
права. Амбасадор је нагласио да Европска унија и све земље 
чланице остају привржене европском путу Западног Балкана и 
похвалио Србију у процесу преговора о чланству у ЕУ. 

Саговорници су се сложили да је, без обзира на изазове 
са којима се Европска унија суочава, европски пројекат 
најзначајнији мировни пројекат после Другог светског рата. 
Поновили су да су мир, стабилност и просперитет заједнички 
циљ земаља чланица ЕУ и земаља Западног Балкана.

Амбасадор је пренео позив Одбора за спољне и европске 
послове Парламента Кипра Одбору за европске интеграције, 
који је председник Одбора са задовољством прихватио. 
Закључили су да има простора за јачање међусобне 
парламентарне сарадње и партнерства у процесу приступању 
Србије ЕУ.

ЧЛАНОВИ ОДБОРА ЗА ЕВРОПСКЕ 
ИНТЕГРАЦИЈЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 
САСТАЛИ СЕ СА ДЕЛЕГАЦИЈОМ ОДБОРА 
ЗА УСТАВНА ПИТАЊА ЕВРОПСКОГ 
ПАРЛАМЕНТА
Чланови Одбора за европске интеграције Народне скупштине 
састали су се у уторак, 23. маја у Дому Народне скупштине са 
делегацијом Одбора за уставна питања Европског парламента, 
са којом су разговарали о процесу приступања Републике 
Србије Европској унији.

Заменица председника Одбора Елвира Ковач истакла је 
да је стратешки циљ Србије чланство у Европској унији, 
као и да Народна скупштина има значајну улогу у процесу 
усклађивања националног законодавства са европским 
правним тековинама. Ковач је нагласила да је Србија свесна 
да обавезе које произлазе из процеса приступања захтевају 
промене важећег Устава Републике Србије и закључила да 
се до самог приступања очекују најмање две измене Устава, 
као и референдум о чланству у Европској унији. Додала је 
да се измене пре свега односе на успостављање потпуне 

независности правосуђа, као и регулисање права и слобода 
припадника националних мањина, што је предвиђено 
Акционим планом за Поглавље 23, док се друга измена очекује 
након завршетка преговора, пред само приступање Унији, а 
односиће се на уношење преамбуле о чланству у Европској 
унији у Устав Републике Србије. 

Чланови Одбора за европске интеграције захвалили су 
на подршци Европске уније Србији и изразили наду да 
ће у наредном периоду, до краја малтешког председавања 
Европској унији, Србија отворити још два преговарачка 
поглавља. Уједно су представници опозиције изразили наду у 
што скорије регулисање независности правосуђа кроз уставне 
промене. 

Чланови делегације Европског парламента предвођени шефом 
делегације Ђерђом Шопфлином информисали су се у вези са 
улогом Народне скупштине и њених радних тела у процесу 
преговора, као и наредним корацима које очекују Србију у 
овом процесу.

ДЕЛЕГАЦИЈA ОДБОРА ЗА ЕВРОПСКЕ 
ИНТЕГРАЦИЈЕ УЧЕСТВОВАЛА НА 57. 
САСТАНКУ ПРЕДСЕДАВАЈУЋИХ КОСАК-А
Састанак председавајућих Конференције парламентарних 
одбора за европске послове држава чланица ЕУ (КОСАК) 
одржан је од 28. до 30. маја 2017. године у Валети на Малти, 
у оквиру парламентарне димензије малтешког председавања 
Савету Европске уније.

На састанку су учествовали представници 28 земаља 
чланица ЕУ, Европског парламента, Европске комисије и 
Европског савета, као и земаља кандидата за чланство у 
ЕУ. У делегацији Одбора за европске интеграције Народне 
скупштине Републике Србије биле су заменица председника 
Одбора Елвира Ковач и чланице Одбора Гордана Чомић 
и Душица Стојковић. Теме о којима се расправљало на 57. 
састанку КОСАК-а биле су: председавање Малте Савету 
Европске уније, улога националних парламената у будућности 
Европске уније, исход референдума Уједињеног Краљевства 
– тренутно стање, ширење плаве економије – ка одрживијој 
интегрисаној поморској политици ЕУ, миграције – борба 
против кријумчарења и трговине људима и успостављање 
хумане политике ефективног повратка и реадмисије.

Говорећи у оквиру прве теме, председавања Малте Савету 
Европске уније, шефица делегације Одбора за европске 
интеграције Народне скупштине Републике Србије Елвира 
Ковач похвалила је председавање Републике Малте, која је 
показала да верује у европски пројекат и јединство Уније, 
подржава европске интеграције земаља Западног Балкана 
и представља ослонац по питању преговарачког искуства са 

Састанак председника Одбора за европске интеграције Ненада Чанка 
и Њ.е Константина Елијадаса

Састанак чланова Одбора за европске интеграције и делегације 
Одбора за уставна питања Европског парламента
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ЕУ и пружања експертске помоћи. Присутне је обавестила 
о напретку Републике Србије у преговарачком процесу 
са Европском унијом и истакла да су вредности попут 
демократски устројеног друштва, стабилних институција, 
поштовања људских и мањинских права, владавине права 
итд. препознате као неопходност која би Републици Србији 
омогућила да има модерно и стабилно развијено друштво, 
па ће сви будући напори и даље бити усмерени ка чланству 
у ЕУ иако, нажалост, политика проширења у овом тренутку 
не представља приоритет, због актуелних изазова са којима 
се ЕУ суочава.

О улози националних парламента у будућности ЕУ, 
представљајући делегацију Републике Србије, говорила је 
и Гордана Чомић и истакла како политика треба да буде 
посао о људима и за људе, а самим тим и улога националних 
парламената треба томе да буде аналогна. Додала је да су 
грађани несрећни због различитих дефиниција система, 
осећају да је будућност неизвесна и нису спремни да 
одустану од перцепције коју имају о парламентарцима и 
политици уопште. Парадигма европске идеје и националних 
парламената више не постоји, као да је заборављена лепота 
европске идеје и шта она у ствари значи. Закључила је да је 
потребна нова парадигма, која не може бити успостављена 
без улоге националних парламената и дефинисања политике 
као посла у ком су најважнији људи.

Тема миграција привукла је пажњу највећег броја говорника, 
а у њој је узела учешће и Душица Стојковић подсећајући да 
је Србија једна од земаља највише погођених избегличком 
и мигрантском кризом, током које је играла активну и 
конструктивну улогу и сарађивала са суседним земљама и 
државама чланицама ЕУ, у исто време управљајући токовима 
мешовитих миграција. Народна посланица Стојковић истакла 
је да се улажу значајни напори како би се осигурало да 
држављани трећих земаља добијају склониште и хуманитарну 
помоћ уз подршку ЕУ и међународну подршку. Присутне 
је информисала о низу мера које је Влада Републике Србије 
усвојила, укључујући и организовање Заједничких снага војске 
и полиције, и о значајним резултатима који су постигнути, 
посебан акценат стављајући на организовање помоћи и 
подршке малолетним мигрантима у систему социјалне и 
породичноправне заштите.

Одбор за европске интеграције разматрао је у извештајном 
периоду предлоге преговарачких позиција за поглавља: 
7 „Право интелектуалне својине“, 30 „Економски односи 
са иностранством“, 6 „Право привредних друштава“ и 33 
„Финансијска и буџетска питања“. 

Поред тога, Одбор је размотрио два извештаја Владе: 
Извештај о преговорима о приступању Републике Србије 
Европској унији током председавања Словачке Републике 
(јул–децембар 2016. године) и Извештај о преговорима о 
приступању Републике Србије Европској унији за период 
јануар–март 2017. године.

УЧЕШЋЕ ДЕЛЕГАЦИЈЕ НАРОДНЕ 
СКУПШТИНЕ НА МЕЂУНАРОДНОЈ 
ПАРЛАМЕНТАРНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ У 
КИЈЕВУ
Чланови делегације Народне скупштине Верољуб Арсић, 
потпредседник Народне скупштине, Гордана Чомић, 
потпредседник Народне скупштине и Светислава Булајић, 
генерални секретар Народне скупштине, учествовали су 
на годишњој међународној парламентарној конференцији 
на тему: „Изградња поверења грађана кроз отвореност и 

ангажовање“, која је одржана у Кијеву, Украјина, у периоду од 
18. до 20. маја 2017. године.

Потпредседник Народне скупштине Верољуб Арсић 
представио је важан софтверски алат који је Народна 
скупштина развила уз подршку Програма Уједињених нација 
за развој (UNDP) и Швајцарске агенције за развој и сарадњу 
(SDC) - Портал за надзор над јавним финансијама који је 
Народна скупштина, односно Одбор за финансије, републички 
буџет и контролу трошења јавних средстава увео на основу 
Меморандума о сарадњи са Министарством финансија, а који 
је усмерен на стварање услова за веће укључивање грађана у 
законодавни процес и успостављање двосмерне комуникације 
народних посланика са грађанима и цивилним друштвом у 
циљу праћења и контроле трошења јавних средстава. Гордана 
Чомић, потпредседник Народне скупштине, представила 
је добру праксу и резултате које су у свом досадашњем раду 
оствариле неформалне парламентарне мреже образоване у 
Народној скупштини: Женска парламентарна мрежа и Зелена 
посланичка група. На основу Архуске конвенције Одбор за 
заштиту животне средине је у претходном периоду установио 
тзв. „зелену столицу“ која подразумева да на сваку седницу 
овог одбора, укључујући и седнице ван седишта Одбор позива 
представнике невладиних организација, према темама које се 
разматрају на одређеним седницама.

Генерални секретар Народне скупштине Светислава Булајић, 
представила је досадашњи рад Народне скупштине кроз низ 
активности (пренос седница Народне скупштине и њених 
радних тела уживо, седнице ван седишта и остале примере 
добре праксе по којима је Република Србија преузела примат 
у региону), као и посебан приступ укључивању грађана и 
представника цивилног сектора у рад Народне скупштине 
кроз учешће на јавним слушањима у организацији одбора 
Народне скупштине и могућност да путем интернет странице 
Народне скупштине постављају питања, дају предлоге за 
теме јавних слушања и прате пренос јавних слушања. У 
наставку излагања, указала је да су Недеља парламентаризма, 
симулације седница, Мобилни парламент, “зелена столица“, 
информативни билтени Кворум и Инфобил, пренос седница 
путем интернета, Портал за надзор над јавним финансијама 
и друго, само неки од механизама и алата које је Народна 
скупштина увела како би свој рад приближила грађанима и 
омогућила им увид и директно учешће у њеном раду. Управо 
су овакав приступ и резултати довели до унапређења праксе и 
учинили Народну скупштину примером добре праксе како у 
региону тако и глобално.

Учешће високе делегације Народне скупштине на овој 
конференцији, које је било веома запажено, подржано је од 
стране пројекта „Јачање надзорне улоге и јавности у раду 
Народне скупштине - Друга фаза“ који спроводе Народна 
скупштина и Програм Уједињених нација за развој (UNDP), уз 
подршку Швајцарске агенције за развој и сарадњу (SDC).

Учешће делегације Народне скупштине на међународној 
парламентарној конференцији у Кијеву
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Константин Никифоров. Србија на Балкану у ХХ 
веку. Београд: Филип Вишњић, 2014

Константин Никифоров у свом делу настоји да истакне 
питања од значаја за осмишљавање новије историје Србије. 
Полазећи од критеријума државотворности српског народа 
и сматрајући да српска државност представља један од 
најважнијих проблема историјске србистике, он уочава 
одређену цикличност у историји Србије XIX и XX века. 

Аутор истиче да је свака етапа српске историје у овом времену 
почињала и истовремено се завршавала великим потресима 
међународних размера. Стога су управо међународни догађаји 
одлучујуће утицали на обрте у историји Србије и структурирали 
сву њену новију историју. Тако се значајни преокрети у развоју 
српске државе практично подударају са успостављањем нових 
модела система међународне безбедности.

Поред глобалне међународне позадине, кроз целокупну 
српску историју провлачи се балкански фон. Аутор истиче 
контекст балканских савеза и ратова и примећује да је 
проблем који се често назива српским питањем пребачен из 
XIX у XX век.  У овом контексту истакнут је значај модерног 
конституисања националног идентитета и његов утицај на 
развој државности.

Анализирајући социјалну структуру Србије од стицања 
независности у XIX веку до данас, аутор истиче значај 
феномена српског сељаштва. Након ослобођења од турске 
власти у XIX веку, Србија се претворила у земљу лично 
слободних ситних земљопоседника и, лишена племства 
управо услед вековне турске владавине, постала је земља о 
којој многи посматрачи и истраживачи тог времена говоре 
као о рају за малог човека у којем је постојала земљорадничка 
демократија. Аутор закључује да је конзервативност 
сељаштва можда спречавала бржу модернизацију земље, али 
је истовремено, без обзира на све политичке катаклизме, 
давала Србији велику сигурност. По мишљењу Никифорова, 
огромна улога сељаштва у Србији увелико је очувана и 
до данашњих дана. Управо је српско сељаштво успело да 
прехрани знатно осиромашене градове током периода 
санкција УН и НАТО агресије. Он закључује да је управо 
због позиције сељаштва Србија кренула на пут социјалних 
и економских трансформација знатно после својих 
регионалних суседа.

Никифоров пружа сажет приказ најважнијих збивања у 
политичком животу Србије током XX века, оцењујући да читаву 
српску историју тог периода одликује задивљујуће понављање. 
Он уочава да се доношење нових устава у Србији и у првој и 
у другој половини XX века увек завршавало учвршћивањем 
монопола партије на власти. Стога, по мишљењу Никифорова, 
пред Србијом стоји задатак политичке модернизације и у том 
смислу стварање пуноправних институција парламентаризма. 
Оствaривање овог задатка ометао је недостатак континуитета 
у развоју српске државности у XX веку до ког је долазило у 
више наврата.  

Анализирајући улогу Комунистичке партије Југославије 
(КПЈ) у периоду између два светска рата, аутор указује на то 
да је она почетком 20-их година XX века подржавала идеју 
унитарне државе, а потом је током више од једне деценије 
(1923–1935) подржавала поделу Југославије на независне 
националне државе. Под утицајем Москве, уочи почетка 
Другог светског рата, КПЈ је ревидирала своје ставове и 
почела да се залаже за југословенску федерацију. 

Аутор пружа преглед најважнијих догађаја у развоју 
југословенске  државе после Другог светског рата користећи 
у великој мери податке преузете из дела југословенских и 
руских историчара и политиколога, при чему се постојано 
враћа на проблеме који су произлазили из контекста 
националног питања. Он уочава да су у Југославији тог 
времена питања економског развоја била уско повезана с 
међурепубличким и међунационалним односима. 

Значајан део књиге посвећен је актуелним проблемима 
произишлим из сукоба на тлу бивше Југославије током 90-их 
година прошлог века. Посебан угао посматрања представља 
праћење токова политичког живота у Србији у контексту 
политичких збивања у државама Централне и Југоисточне 
Европе и  државама насталим након распада Совјетског 
Савеза које су пролазиле кроз постсоцијалистичку 
трансформацију крајем ХХ века. 

У складу с доминантним интересовањем аутора за етничка 
и национална питања, у другом делу књиге дат је садржајан 
приказ етничког прекомпоновања у европским државама 
у ХХ веку. Аутор закључује да је на простору Југоисточне и 
Средње Европе створен низ високомоноетничких држава. 
Тако Источна Европа постаје етнички све једнороднија, за 
разлику од Западне Европе, која је, нарочито након Другог 
светског рата, знатно повећала мултиетничност. 

У закључним разматрањима Никифоров износи став да у 
изучавању савремене историје балканских држава треба поћи 
од тезе да је Балкан био пре објект него субјект међународних 
односа у времену од последње трећине XVIII века, када се 
први пут појављује на међународној сцени постављањем 
источног питања,  до данас. Стога се може рећи да је Балкан 
скоро увек био место сукоба туђих интереса. 

Аутор посебну пажњу поклања процесу ширења НАТО-а 
на Балкану у контексту смене модела система међународне 
безбедности.

Мишљење аутора о појединим догађајима у новијој југосло-
венској и српској историји могу бити предмет дебате, што се 
оставља процени читалачке публике. 

Ова занимљива књига објављена је у Москви 2012. године, а 
настала је у оквиру програма фундаменталних истраживања 
„Нације и државе у светској историји“ Одељења историјско-
филолошких наука Руске академије наука (ОИФН РАН).

Из библиотеке



ПРЕДСТАВЉЕН БЕОГРАДСКИ ФЕСТИВАЛ ИГРЕ

Трећу годину заредом у Дому Народне скупштине пред-
стављен је 9. марта програм 14. Београдског фестивала игре 
под слоганом Велика игра. На конференцији су говорили: 
директорка фестивала Аја Јунг, заменик шефа делегације ЕУ 
у Србији Оскар Бенедикт, амбасадори Канаде, Швајцарске, 
Холандије, Италије, Немачке, Финске, Хрватске, Француске 
и Израела.

ЕВРОПСКА ШКОЛА ДЕБАТE

У Дому Народне скупштине одржана је 24. маја Европска 
школа дебатe поводом обележавања 60 година од потпи-
сивања Римских уговора 1957. године, када су основане 
Европска економска заједница и Европска заједница за 
атомску енергију, претече данашње Европске уније. У орга-
низацији ЕУ инфо центра, Европску школу дебате прошло је 
више од 150 ђака средњих школа у 23 града широм Републике 
Србије, а у Дому Народне скупштине присутни су имали 
прилику да присуствују дебати седам гимназијалаца који су 
се најбоље показали у тој дисциплини. Тема дебате била је да 
ли Европска унија треба да иде путем развоја „у две брзине“ 
или да се фокусира на једнакост свих земаља чланица и 
проширење ЕУ.

Више о овом догађају на: http://www.parlament.rs/
Odr%C5%BEana_Evropska_%C5%A1kola_debate.31559.941.
html

Скупштина  
и грађани 

Светски 
уметник Михаил 

Баришњиков, који je 
током априла боравио у 

Београду поводом извођења 
представе Баришњиков - 

Бродски, посетио је Дом Народне 
скупштине, где је разговарао 

са председницом Народне 
скупштине Мајом Гојковић и 

одржао конференцију за 
медије.

Представљен Београдски фестивал игре
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„100 ЖЕНА – 100 МИНИЈАТУРА“

У Дому Народне скупштине одржана је током маја изложба 
100 жена – 100 минијатура, на којој су представљене најлепше 
рукотворине Србије и различите традиционалне технике које 
се више деценија негују у нашем народу. На свечаности су, 
након поздравних обраћања, најбољим ауторима минијатура 
уручене награде и специјална признања.

Скупштина и грађани

ИЗЛОЖБЕ У НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 
„ЈАСЕНОВАЦ – ПРАВО НА НЕЗАБОРАВ“

Меморијални скуп Јасеновац – право на незаборав одржан је, 
у сарадњи српске и јеврејске академске заједнице, 28. априла 
у Дому Народне скупштине поводом обележавања дана 
пробоја Јасеновца. Изложба је настала као резултат истра- 
живања „Међународне експертске групе ГХ7 – стоп 

ревизионизму“ са седиштем у Израелу, с циљем да пробуди 
свест човечанства о потреби супротстављања свакој расној, 
религијској и идеолошкој искључивости и дискриминацији 
људских права. Изложбу су отворили Маја Гојковић, 
председник Народне скупштине, амбасадорка Израела у 
Београду Њ.е. Алона Фишер Кам, рабин др Абрахам Кригер, 
оснивач и директор Института за Холокауст Шем Олам 
и директор изложбе и Експертског тима, светски признат 
стручњак за Холокауст и Аушвиц, проф. др Гидеон Грајф.
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ELVIRA KOVÁCS  
(ЕЛВИРА КОВАЧ)

Посланичка група:

Посланичка група Савез војвођанских Мађара 
– Партија за демократско деловање

Година рођења: 1982.

Занимање: Дипломирани економиста

Датум потврђивања посланичког мандата:  
03.06.2016.

Чланство у одборима: Одбор за људска и 
мањинска права и равноправност полова 

(члан), Одбор за европске интеграције 
(заменик председника), Одбор за права 

детета (члан), Одбор за уставна питања и 
законодавство (заменик члана)

Место пребивалишта: Зрењанин

Представљамо

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

Наравно. Волим да читам најразличитије књиге, у зависности 
од тренутног расположења, дакле буквално све – од лаганих, 
романтичних причица или кримића Агате Кристи, на пример, 
преко Шандора Мараија до Коеља. Једна од омиљених књига 
ми је управо Књига о травама (Мáраи Сáндор: Фüвес кöнyв).

Налазите ли времена да читате?

Читање опушта. Када сам код куће, време за читање налазим 
углавном увече, пред спавање, а док сам на путу, само путо- 
вање је идеално време за читање. Но, поред разних материјала 
везаних за посао, највише читам ипак током лета, док сам на 
одмору. 

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

Као девојчица највише сам гледала Штрумфове и Снорки-
јевце, па сам волела Штрумфету. Касније сам, током година 
проведених у Зрењанинској гимназији, читала Џејн Остин; 
она ми је била нека врста хероине. Политички узор ми је, 
рецимо, Ангела Меркел, али дивим се још многима.

Шта некога чини херојем?

Врло је тешко то питање. На њега бих могла да одговорим 
из најразличитијих перспектива. Занимљиво је да је Форум 
жена Савеза војвођанских Мађара у протекле две године 
организовао неколико округлих столова у разним општи-
нама, на којима смо кроз опуштен разговор представили 
најразличитије жене као свакодневне хероине. Неке од њих 
су мајке више деце, неке годинама, па и деценијама активно 
раде у разним удружењима, неке се баве хуманитарним 
радом, неке необичним пословима или спортовима. Сматрам 
да су све оне хероине у свом раду, хероине за себе. Дакле, 
храброст, истрајност и рад чине некога херојем. Хероји 
морају увек бити позитивни али реални, да стоје чврсто на 
земљи и да буду искрени, изузетно паметни и пажљиви. 

Како изгледа један Ваш дан ван НСРС?
Поред редовних обавеза на пленарним заседањима и у  
одборима, као и већина нас, имам доста страначких оба-
веза, дакле имам разне састанке како у Суботици, тако и 
у Зрењанину, где живим и где заједно са још двоје колега 
примам грађане у Канцеларији за комуникацију народних 
посланика са грађанима. Викендом често обилазим разне 
манифестације по Војводини и, наравно, трудим се да колико 
год могу будем са својом породицом. Поносна сам мајка 
једног невероватног дечака од четири године.
Као регионални тренер НДИ-ја, понекад се бавим и 
тренерским послом. Заиста волим да радим са људима и 
трудим се да им, кад год могу, помогнем, да их саслушам, 
посаветујем.

Шта се мења кад неко постане народни 
посланик?
Чињеница је да је од мог првог дана у Скупштини Србије 
прошло десет пуних година. После десетогодишњег искуства, 
слободно могу рећи да на свој посао гледам као на било који 
други. Једина разлика је та што је, због крајње непредвидивог 
распореда, врло тешко планирати остале обавезе и састанке; 
на срећу, моја породица и пријатељи имају разумевања.  
Дакле, заправо се доста тога промени у животу, али с 
временом се прилагодите и схватите да је ова врста посла 
заправо начин живота. Моји родитељи су, највише отац, 
некако одувек сумњали да ћу се бавити политиком, али 
нису мислили да ће се то остварити тако брзо и релативно 
рано у мом животу. Слична је ситуација и са околином. Увек 
сам била савестан ђак, који је све своје обавезе извршавао 
на време. На факултету сам била изабрана за студента 
продекана, па се ни околина није изненадила када сам почела 
активно да се бавим политиком. За своје најбоље другарице 
сам, наравно, остала потпуно иста; оне на мој посао гледају 
као на сваки други.  

Имате ли неки мото / девизу које се држите?
Мото кога се држим јесте да је све могуће, а омиљен ми је 
цитат из Мадачове Човекове трагедије: „Рекох ти, човече: 
Бори се, веруј, истрај!“


