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Пред вама је нови број информативног билтена „Кворум“, 
који доноси најважније информације о раду Парламента, 
усвојеним законима, међународним активностима и 
сарадњи с грађанима у протеклих пет месеци (јун, јул, август, 
септембар и октобар).

Председница Народне скупштине Републике Србије Маја 
Гојковић сазвала је за 28. јун 2017. године Девету посебну 
седницу Народне скупштине у Једанаестом сазиву, с једном 
тачком дневног реда – избор Владе и полагање заклетве 
председника и чланова Владе.

 У периоду јун–октобар одржано је шест посебних седница. 
Народним посланицима обратили су се председник 
Бундестага Норберт Ламерт и Њ.е. Џанг Деђанг, председник 
Сталног комитета Свекинеског народног конгреса Народне 
Републике Кине. На IX посебној седници избрана је Влада 
Републике Србије, а на XI су заклетве положили председник 
и чланови Фискалног савета, као и Заштитник грађана. 
Народној скупштини обратили су се и председник Републике 
Грчке Прокопиос Павлопулос и господин Димитар Главчев, 
председник Народног собрања Републике Бугарске.

Настављене су уобичајене активности у области законодавног 
рада и контролне функције. Народна скупштина остварила је 
низ међународних активности учешћем народних посланика 
и стручне службе у својству чланова сталних и повремених 
делегација на редовним и специјалним заседањима. Током 
јуна су народни посланици Дубравка Филиповски и Милорад 
Мијатовић учествовали на интерпарламентарном састанку 
представника Централне и Југоисточне Европе у Букурешту 
под називом „Борба против насиља над женама и девој-
чицама“.

У октобру је обележена Дечја недеља. Грађани су у протекла 
четири месеца у холу Дома Народне скупштине могли да 
погледају неколико веома занимљивих изложби. 

У периоду који је пред нама очекује нас пуно посла. Трудићемо 
се да вас правовремено и квалитетно информишемо на 
страницама „Кворума“.

Срдачан поздрав, 

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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ЧЕЛИЧНО ПРИЈАТЕЉСТВО ДВЕЈУ ЗЕМАЉА

ПРЕДСЕДНИК СТАЛНОГ КОМИТЕТА 
СВЕКИНЕСКОГ НАРОДНОГ КОНГРЕСА 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ КИНЕ ПОСЕТИО 
СРБИЈУ

Председник Сталног комитета Свекинеског народног кон-
греса Народне Републике Кине Џанг Деђианг боравио је у 
тродневној посети Србији на позив председнице Народне 
скупштине Маје Гојковић.  Дочекан је на Аеродрому Никола 
Тесла уз највише државне почасти, а посету је започео сас-
танком са председницом Гојковић.

На састанку је истакнуто да су односи Србије и Кине дос-
тигли ниво свеобухватног стратешког партнерства и „челич-
ног пријатељства“.

„Односи Србије и Кине достигли су досада највишу тачку 
развоја у историји“, истакла је Гојковићева и  захвалила 
председнику Џангу што је прихватио позив и Народну 
скупштину Републике Србије изабрао за први парламент 
друге државе ком ће се обратити.

Џанг је указао да су, иако су Кина и Србија географски 
удаљене, српски и кинески народ изградили пријатељство, 
а Србија је Кини постала први свеобухватни стратешки 
партнер у региону Централне и Источне Европе.

На састанку је постигнут договор о даљем јачању прија-
тељских односа и у том циљу потписан је Меморандум о 
разумевању између двају парламената, чиме су отворене 
нове могућности за суштинско унапређење сарадње. 
Председници су се сагласили да се интензивирају контакти 
парламентарних одбора, група пријатељстава и делегација 
у међународним парламентарним организацијама, као што 
је Интерпарламентарна унија. Гојковићева и Џанг истакли 

су да ће парламенти подржати спровођење договорених 
споразума на билатералном плану, у оквиру трговинско-
економске и инвестиционе сарадње, посебно у домену 
саобраћајне инфраструктуре и енергетике, као и у оквиру 
иницијатива „Појас и пут“ и „Сарадња Кине и земаља 
Централне и Источне Европе“, које су од велике важности 
за обе земље. Наглашено је да су досадашњи пројекти, 
попут Моста Михаило Пупин, Железаре Смедерево, ТЕ 
Костолац Б и модернизације пруге Београд–Будимпешта 
успешни примери сарадње, као и да ће парламенти радити 
на креирању још бољег законског амбијента за сарадњу.

„Надамо се да ће Кина наставити да инвестира у Србију и 
да ћете и даље подстицати инвеститоре из Кине да наставе 
са улагањима“, поручила је Гојковићева председнику Све-
кинеског конгреса.

Посета председника Сталног комитета Свекинеског народног конгреса Народне Републике Кине, Њ.Е. Ђанга Деђијанга, јул 2017. године

„Културна 
размена Кине и 

Србије је разнолика 
и богата. Стари 

југословенски филмови 
Валтер брани Сарајево и 

Мост придобили су симпатије 
и обожавање бројних 

кинеских гледалаца. И дан-
данас се песма Бела, ћао 

пева у Кини“, рекао је 
Џанг.
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Председница Народне скупштине захвалила је НР Кини на  
чврстој подршци нашем територијалним интегритету и 
суверенитету и непризнавању једнострано проглашене неза-
висности Косова и Метохије, истичући да Србија, поштујући 
исте принципе, пружа пуну подршку политици Кине.

Председник Свекинеског парламента подвукао је да ће Влада 
и народ Народне Републике Кине наставити доследно да 
подржавају Србију по централним питањима и да ће у том 
смислу и даље пружати чврсту подршку по питању Косова 
и Метохије. Поред тога, нагласио је да Кина у потпуности 
подржава опредељење Србије ка чланству у ЕУ, уверен да 
ће са чланством Србије Кина стећи још једног важног и 
поузданог партнера у тој организацији.

Џанг се на Посебној седници Народне скупштине обратио 
народним посланицима и том приликом истакао да се 

кинеска иницијатива „Појас и пут“ претвара од идеје у реал-
ност и додао да је Кина спремна да у цео пројекат укључи и 
Србију.

Истакао је да је обим билатералне трговине Кине и Србије 
износио 590 милиона долара, са растом од 8,2 одсто, а да је 
за само прва четири месеца ове године тај раст премашио 20 
одсто.

„Тако је Кина постала највећи трговински партнер Србије у 
региону Азије“, нагласио је Џанг.

Током посете Србији Џанг је одао почаст жртвама  НАТО 
бомбардовања на месту где се налазила кинеска амбасада и 
обишао у пратњи председнице Гојковић и премијерке Ане 
Брнабић Термоелектрану Костолац и Железару у Смедереву.

Председник Сталног комитета Свекинеског народног конгреса Народне Републике 
Кине посетио Србију

Обилазак ТЕ Костолац

Одавање почасти жртвама страдалим у НАТО бомбардовању, Њ.Е. 

Ђанг и Њ.Е. Маја Гојковић, јул 2017. године

Председница Народне скупштине Маја Гојковић и председник Републике Србије Александар Вучић у разговору са председником Сталног 

комитета Свекинеског народног конгреса Народне Републике Кине
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Скупштина у 
периоду од 
јуна до октобра 
2017. године

Прва седница редовног заседања

Активности Народне скупштине  
у периоду од јуна до октобра 2017. 
године

Народна скупштина је од јуна, закључно са октобром, 
одржала укупно шест седница, на којима је усвојила осам 
закона и донела 11 одлука.

У извештајном периоду овлашћени предлагачи поднели су 
Народној скупштини и 83 предлога закона и 47 предлога 
одлука. 

У наведеном периоду одржано је шест посебних седница, 
на којима су се народним посланицима обратили Норберт 
Ламерт, председник немачког Бундестага, и Њ.e. Џанг 
Деђијанг, председник Сталног комитета Свекинеског 
народног конгреса Народне Републике Кине, седница на којој 
је изaбрана Влада Републике Србије, као и седница на којој су 
заклетве положили председник и чланови Фискалног савета, 
као и Заштитник грађана. Народној скупштини обратили су 
се и председник Републике Грчке Прокопиос Павлопулос и 
господин Димитар Главчев, председник Народног собрања 
Републике Бугарске.

У наведеном периоду одржано је и 87 седница одбора и 
шест седница пододбора.

Све о заседањима Народне скупштине на: http://www.
parlament . rs/akt iv nost i /naro dna- skup%C5%A1tina/
zasedanja.948.html

ОСТАВКЕ НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА 
У периоду јун–октобар Народна скупштина констатовала 
је оставке на функцију народним посланицима: Бранку 
Ружићу и Ивану Карићу изабраним са Изборне листе 
ИВИЦА ДАЧИЋ – Социјалистичка партија Србије (СПС), 

Јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма, 
Миловану Бојићу, изабраном са Изборне листе Др 
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА, 
и Александри Ђуровић, др Браниславу Блажићу и Марку 
Гавриловићу, изабраним са Изборне листе АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ. 

Мандат народног посланика престао је и Јову Остојићу, 
изабраном са Изборне листе Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – 
СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА и Мирољубу Стан-
ковићу, изабраном са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ 
– СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ, услед смрти.

НОВИ ПОСЛАНИЦИ У КЛУПАМА ПАРЛАМЕНТА
У наведеном периоду Народна скупштина потврдила је 
мандате: Дејану Раденковићу и Мирјани Драгаш, изабраним 
са Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – Социјалистичка 
партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган 
Марковић Палма, Гроздани Банац, Ани Чарапић, Бобану 
Бирманчевићу и Бранку Поповићу, изабраним са Изборне 
листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ, 
Ружици Николић и Александру Шешељу, изабраним са  
Изборне листе Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИ-
КАЛНА СТРАНКА.

ИЗБОР ПРЕМИЈЕРА, ЧЛАНОВА ВЛАДЕ, ЗАШТИТНИКА 
ГРАЂАНА, ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ФИСКАЛНОГ 
САВЕТА
За премијера је изабрана Ана Брнабић, а чланови Владе 
су: Ивица Дачић, први потпредседник Владе и министар 
спољних послова, Небојша Стефановић, потпредседник 
Владе и министар унутрашњих послова, Расим Љајић, 
потпредседник Владе и министар трговине, туризма и 
телекомуникација, Зорана Михајловић, потпредседник 
Владе и министар грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, Душан Вујовић, министар финансија, Горан 
Кнежевић, министар привреде, Бранислав Недимовић, 
министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, Горан 
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Триван, министар заштите животне средине, Александар 
Антић, министар рударства и енергетике, Нела Кубуровић, 
министар правде, Бранко Ружић, министар државне 
управе и локалне самоуправе, Александар Вулин, министар 
одбране, Јадранка Јоксимовић, министар за европске 
интеграције, Младен Шарчевић, министар просвете, науке и 
технолошког развоја, Златибор Лончар, министар здравља, 
Зоран Ђорђевић, министар за рад, запошљавање, борачка 
и социјална питања, Вања Удовичић, министар омладине 
и спорта, Владан Вукосављевић, министар културе и 
информисања, Славица Ђукић Дејановић, министар без 
портфеља задужен за демографију и популациону политику, 
Милан Кркобабић, министар без портфеља задужен за 
регионални развој и координацију рада јавних предузећа 
и Ненад Поповић, министар без портфеља задужен за 
иновације и технолошки развој.

У извештајном периоду Народна скупштина изабрала је за 
Заштитника грађана Зорана Пашалића на период од пет 
година, док је за чланове Фискалног савета изабрала проф. 
др Павла Петровића (председник), проф. др Владимира 
Вучковића и мр Николу Алтипармакова (чланови).

ИНСТИТУТ ПОСТАВЉАЊА ПОСЛАНИЧКИХ ПИТАЊА
Народни посланици су, у складу са чланом 205. став 1. 
Пословника Народне скупштине, 26. октобра 2017. године, 
од 16.00 до 19.00 часова, постављали питања члановима 
Владе Републике Србије.

Посланичка питања поставили су народни посланици: 
Муамер Зукорлић, Јован Јовановић, Мирослав 
Алексић, Ђорђе Комленски, Фатмир Хасани и Ђорђе 
Вукадиновић. На постављена питања народних посланика 
одговарали су: председница Владе Републике Србије 
Ана Брнабић, први потпредседник Владе и министар 
спољних послова Ивица Дачић, потпредседник Владе и 
министар унутрашњих послова др Небојша Стефановић, 
потпредседник Владе и министар трговине, туризма и 
телекомуникација др Расим Љајић, потпредседник Владе 
и министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
проф. др Зорана Михајловић, министар пољопривреде, 
шумарства и водопривреде Бранислав Недимовић, 
министар привреде Горан Кнежевић, министар заштите 
животне средине Горан Триван, министар рударства и 
енергетике Александар Антић, министар државне управе и 
локалне самоуправе Бранко Ружић, министар за европске 
интеграције Јадранка Јоксимовић, министар здравља др 
Златибор Лончар, министар просвете, науке и технолошког 
развоја Младен Шарчевић, министар за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић, министар 
омладине и спорта Вања Удовичић, министар без портфеља 
задужен за демографију и популациону политику Славица 
Ђукић Дејановић, министар без портфеља задужен за 
регионални развој и координацију рада јавних предузећа 
Милан Кркобабић и министар без портфеља задужен за 
иновације и технолошки развој др Ненад Поповић.

Више о овоме на: http://www.parlament.rs/Poslani%C4%8Dka_
pitanja_u_oktobru.32525.941.html 

АКТИВНОСТИ ОДБОРА

РАЗМАТРАНИ ИЗВЕШТАЈИ И ИНФОРМАЦИЈЕ
Одбор за пољопривреду, шумарство и водопривреду 
је током јула размотрио и усвојио Информацију о раду 
Министарства пољопривреде и заштите животне средине, 

у делу пољопривреде, за први квартал 2017. године. Током 
септембра Одбор је размотрио и усвојио Информацију о 
раду Министарства за други квартал 2017. године.

•••

Одбор за људска и мањинска права и равноправност 
полова је током јула размaтрао Извештај о спровођењу 
Закона о слободном приступу информацијама од јавног 
значаја и Закона о заштити података о личности за 2016. 
годину, као и редовни годишњи извештај Повереника за 
заштиту равноправности за 2016. годину.

•••

Одбор за здравље и породицу је током јула размотрио и 
прихватио информације о раду Министарства здравља за 
период јануар–март 2016. године, април–јун 2016. године, 
јул–септембар 2016. године и октобар–децембар 2016. 
године.

•••

Одбор за финансије, републички буџет и контролу 
трошења јавних средстава je током јула и августа 
размотрио и усвојио следеће извештаје: Извештај о 
раду Фискалног савета за 2016. годину; Извештај о раду 
Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних 
набавки у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године и 
Извештај о спроведеном надзору над применом Закона о 
јавним набавкама за 2016. годину, који је поднела Управа за 
јавне набавке, као и извештаје, планове и програме које је 
поднела Народна банка Србије и Савет гувернера Народне 
банке Србије (за период од 2015. године до 2017. године).

•••

Одбор за привреду, регионални развој, трговину, тури-
зам и енергетику је током августа размотрио и усвојио 
Информацију о раду Министарства привреде за период 
јануар–март 2017. године и извештаје Министарства 
привреде о стању поступка приватизације за април, мај и јун 
2017. године.

•••

Одбор за одбрану и унутрашње послове је током септембра 
размотрио и прихватио информације о раду Министарства 
одбране за периоде октобар–децембар 2016. године и 
јануар–март и април–јун 2017. године, као и информације 
о раду Министарства унутрашњих послова од октобра 
до децембра 2016. године и од јануара до марта, односно 
од априла до јуна 2017. године, и Извештај о раду Сектора 
унутрашње контроле Министарства унутрашњих послова за 
2016. годину.

•••

Одбор за просторно планирање, саобраћај, инфраструк-
туру и телекомуникације је током септембра размотрио и 
усвојио  Извештај о раду Регулаторне агенције за електронске 
комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) за 2016. годину.

•••

СЕДНИЦЕ ОДБОРА ЗАТВОРЕНЕ ЗА ЈАВНОСТ
Одбор за спољне послове је у извештајном периоду одржао 
низ седница затворених за јавност, на којима је разговарао 
са новоизабраним амбасадорима пре њиховог одласка на 
дипломатску дужност.

Скупштина у периоду од јуна до октобра 2017. године
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Одбор за финансије, републички буџет и контролу 
трошења јавних средстава и Одбор за европске 
интеграције су на седницама одржаним у октобру 
размотрили и дали позитивно мишљење на Предлог 
преговарачке позиције Републике Србије за Међувладину 
конференцију о приступању Републике Србије Европској 
унији за Преговарачко поглавље 9 - „Финансијске услуге“.

Одбор за контролу служби безбедности је на седница 
одржаним у октобру разматрао и усвојио Извештај 
о раду Војнообавештајне агенције, Извештај о раду 
Војнобезбедносне агенције и Извештај о раду генералног 
инспектора служби Министарства одбране.

ЗАЈЕДНИЧКЕ СЕДНИЦЕ ОДБОРА
Одбор за људска и мањинска права и равноправност 
полова и Одбор за европске интеграције одржали су 
током септембра заједничку седницу, на којој је представљен 
извештај „Бити ЛГБТИ у Србији“, припремљен од стране 
Програма за развој Уједињених нација (УНДП) у Републици 
Србији. Закључено је да су направљени значајни помаци 
у унапређењу права и положаја ЛГБТ особа, да Влада и 
цивилно друштво имају све бољу сарадњу, као и да је МУП 
предузео низ активности на унапређењу комуникације и 
сарадње са мањинским групама. Tакође, Извештајeм су 
идентификовани и проблеми који су остали нерешени, као и 
приоритети за наредни период.

СЕДНИЦЕ ОДБОРА ВАН СЕДИШТА НАРОДНЕ 
СКУПШТИНЕ
Одбор за образовање, науку, технолошки развој и 
информатичко друштво одржаo је 12. јула 12. седницу 
изван седишта Народне скупштине, у Црној Трави, ради 
разматрања проблема образовања у неразвијеним срединама. 
Одбор је добио важне препоруке и идеје директно са терена 
у припреми новог закона о образовању како би унапредили 
постојећа решења и уврстили неразвијена подручја.

Током седнице истакнути су демографски проблеми овог 
неразвијеног подручја Србије и потреба да се ради на томе 
да се што више породица врати да живи у Црну Траву, 
што је могуће уколико им се обезбеде адекватни услови за 
запошљавање и школовање. Председник општине Црна 
Трава Славољуб Благојевић указао је на то да Општина 
има потенцијала за развој, али да држава треба да предузме 
одређене мере како би овај део Србије оживео. Драган Коцић, 
Директор школе „Милентије Поповић“, навео је да ова 
школа за две године слави 100 година постојања и да треба 
избећи ситуацију њеног затварања услед недовољног броја 

ђака. Он је указао на то да је прописани праг за формирање 
одељења 15 ученика, али да треба посебно третирати 
пограничне неразвијене општине и општине са мешовитим 
становништвом, јер у њима живи мањи број ђака. Тако би се 
обезбедио опстанак школа у оним срединама које имају мали 
број становника. 

Чланови Одбора усвојили су неколико закључака:

·	 Држава треба да има посебан програм и инвестиције за 
неразвијене општине

·	 Велики проблем представљају неповољне демографске 
прилике у овом крају, као и у многим руралним 
неразвијеним подручјима.

·	 Министарству просвете, науке и технолошког развоја 
треба предложити да се са заинтересованим странама 
ради на решавању алармантних проблема у образовању у 
неразвијеним срединама и сугерисати да законска решења 
морају пратити промене демографских прилика.

Заменик председника Одбора проф. др Љубиша Стојмировић 
поклонио је школској библиотеци одређену стручну 
литературу.

Седници је председавао заменик председника Одбора 
проф. др Љубиша Стојмировић, а присуствовали су следећи 
чланови и заменици чланова Одбора: проф. др Марко 
Атлагић, Марко Парезановић, Наташа Ст. Јовановић, др 
Даница Буквић, Фатмир Хасани и Милена Бићанин. 

•••

Одбор за финансије, републички буџет и контролу 
трошења јавних средстава одржао је у Новом Саду 
седницу на којој су размотрени годишњи извештај о раду и 
шест секторских извештаја Државне ревизорске институције, 
као и Предлог одлуке о Финансијском плану Државне 
ревизорске институције за 2017. годину и пројекције за 2018. 
и 2019. годину.

Седници Одбора присуствовали су председник Савета 
Државне ревизорске институције, потпредседник и 
чланови Савета, као и врховни и овлашћени ревизори који 
су представили секторске извештаје и годишњи извештај 
Државне ревизорске институције.

Чланове Одбора и представнике Државне ревизорске 
институције на почетку седнице поздравио је градоначелник 
Новог Сада Милош Вучевић. Изразио је задовољство што се 
седница Одбора одржава у Новом Саду, истакавши да Нови 
Сад може бити добар пример одговорног односа локалне 
самоуправе према јавним финансијама.

Председница Одбора др Александра Томић истакла је да 
је Нови Сад одабран за домаћина седнице као један од 
четири града са најстабилнијим јавним финансијама према 
извештају Фискалног савета. Нагласила је да се активностима 
на овој седници Одбора испуњавају обавезе које за Одбор 
и Народну скупштину произлазе из Програма реформе 
управљања јавним финансијама и Акционог плана за његово 
спровођење.

На почетку седнице Одбор је утврдио Смернице за 
разматрање извештаја Државне ревизорске институције о 
обављеним ревизијама корисника јавних средстава.

У складу са утврђеним Смерницама одржана је седница 
Пододбора за разматрање извештаја Државне ревизорске 
институције, на којој су врховни ревизори представили 

Скупштина у периоду од јуна до октобра 2017. године

Одбор за образовање, науку, технолошки развој и информатичко 

друштво у Црној Трави
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секторске извештаје Институције, о чему је Одбору поднет 
извештај са закључцима Пододбора.

У наставку седнице Одбора председник Државне ревизорске 
институције Радослав Сретеновић представио је Извештај 
о раду Државне ревизорске институције за 2016. годину. 
Сретеновић је навео да је у 2016. години Државна ревизорска 
институција извршила ревизије финансијских извештаја 
и правилности пословања код 94 субјекта. Објавила је 161 
коначан извештај о ревизији финансијских извештаја и 
правилности пословања, где се 93 извештаја односи на 
ревизију финансијских извештаја и правилности пословања, 
а 68 извештаја на ревизију делова финансијских извештаја 
и правилности пословања. Истакао је да је Државна 
ревизорска институција, како у складу са Законом о Државној 
ревизорској институцији може давати примедбе на радне 
нацрте предлога законских текстова и препоруке за измене 
важећих закона, на основу извршених ревизија током 2016. 
године упутила надлежним органима препоруке за измене 
или доношење нових релевантних закона и подзаконских 
аката који ће уједно унапредити и рад Институције.

На основу расправе која је након тога обављена и закључака 
Пододбора, Одбор је утврдио Предлог закључка поводом 
разматрања Извештаја о раду Државне ревизорске 
институције за 2016. годину који ће, са извештајем, упутити 
Народној скупштини на разматрање и усвајање.

Одбор је, у складу са Законом о Државној ревизорској 
институцији, размотрио и дао сагласност на Предлог одлуке 
о финансијском плану Државне ревизорске институције за 
2017. годину и пројекције за 2018. и 2019. годину.

Седници Одбора председавала је председница Одбора др 
Александра Томић, а седници Пододбора проф. др Владимир 
Маринковић.

Седници су присуствовали чланови и заменици чланова 
Одбора: Верољуб Арсић, Војислав Вујић, Жика Гојковић, 
Србислав Филиповић, Зоран Бојанић, Горан Ковачевић, 
Радмило Костић, Снежана Б. Петровић, Зоран Красић, Милан 
Лапчевић, др Милорад Мијатовић, Милорад Мирчић, Арпад 
Фремонд, Оливера Пешић, Горан Јешић и Соња Влаховић.

•••

Одбор за образовање, науку, технолошки развој 
и информатичко друштво одржао је 28. септембра 
седницу ван седишта Народне скупштине у Босилеграду, 

у просторијама СO Босилеград, на којој су размотрени 
проблеми образовања у национално мешовитим срединама.

Председник општине Босилеград и Националног савета 
бугарске националне мањине у Србији Владимир Захаријев 
информисао је чланове Одбора о постигнутим резултатима 
и проблемима везаним за процес образовања бугарске 
националне мањине у Србији. Он је истакао да је од велике 
важности што се после 30 година опет штампају уџбеници 
на језицима националних мањина и да деца припадници 
националних мањина имају могућност да се школују на 
матерњем језику. 

Заменик председника општине и заменик председника 
Националног савета бугарске националне мањине у Србији 
Стефан Стојков навео је да је бугарска национална мањина у 
Србији настала после Првог светског рата и да данас општине 
Босилеград и Димитровград имају већинско бугарско 
становништво. Устав Србије гарантује право школовања на 
матерњем језику, навео је Стојков и додао да је у претходном 
периоду приоритет рада Националног савета бугарске 
националне мањине био израда уџбеника на бугарском 
језику и да је постигнут велики успех испуњавањем тог 
циља. Стефан Стојков истакао је и да постоји добра сарадња 
са Бугарском по питању студирања припадника бугарске 
националне мањине из Србије у Бугарској. Он је навео и да 
се бугарски језик изучава на Београдском универзитету као 
страни језик. Стојков је посебно нагласио значај чињенице да 
од пре пет година у Босилеграду постоји одељење Београдске 
пословне школе.

Члановима Одбора обратили су се и директори основних 
и средњих школа из Босилеграда, Димитровграда и 
Бабушнице. Истакли су да је потребно превести бугарски 
језик из статуса изборног у статус обавезног предмета и 
повећати фонд часова. Са члановима Одбора разговарали су 
и о квалитету наставе и опремљености кабинета у школама. 
Истакнут је значај штампања уџбеника на матерњем језику. 

Седници је председавао заменик председника Одбора проф. 
др Љубиша Стојмировић, а присуствовали су чланови и 
заменици чланова Одбора Фатмир Хасани, Ђорђе Косанић 
и Никола Савић. Седници су присуствовали председник 
општине Босилеград и председник Националног савета 
бугарске националне мањине у Србији Владимир Захаријев, 
заменик председника општине и Националног савета 
бугарске националне мањине у Србији Стефан Стојков, 
представник Одбора за образовање Националног савета 
бугарске националне мањине Миле Самарџић и директори 
основних и средњих школа на територији Босилеграда, 
Димитровграда и Бабушнице.

Седнице одбора и пододбора ван седишта Народне 
скупштине Републике Србије одржане су уз подршку 
Програма Уједињених нација за развој (УНДП) и Швајцарске 
агенције за развој и сарадњу (СДЦ) кроз пројекат „Јачање 
надзорне улоге и јавности у раду Народне скупштине – друга 
фаза”.

•••

Чланови Одбора за просторно планирање, саобраћај, 
инфраструктуру и телекомуникације, су у оквиру 
одржавања седнице Одбора ван седишта Народне 
скупштине, у октобру месецу обишли градилиште на јужном 
краку Коридора 10, деоница од Ниша ка граници са БЈРМ (Е 
75), у делу кроз Грделичку клисуру у дужини од 26,3 km.

Одбор за образовање, науку, технолошки развој и информатичко 

друштво  у Босилеграду

Скупштина у периоду од јуна до октобра 2017. године
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АКТИВНОСТИ ПОДОДБОРА за праћење стања у 
пољопривреди у маргиналним – најнеразвијенијим 
подручјима Републике Србије

Током извештајног периода Пододбор је разматрао следеће 
теме: стање у живинарству у најнеразвијенијим општинама; 
свињарство као шанса за најнеразвијенија подручја Србије; 
органско сточарство као шанса за најнеразвијенија подручја 
Србије; удруживање пољопривредних произвођача у 
најнеразвијенијим подручјима са еминентним стручњацима 
у тој области; положај и перспективе младих на селу и 
положај жена на селу као најугроженије категорије друштва 
и шансе за њихово боље позиционирање.

Пододбор за праћење стања у пољопривреди у марги-
налним – најнеразвијенијим подручјима  је у уторак, 19. 
септембра 2017. године Републике Србије одржао седницу 
ван седишта у Новом Саду на тему: Сточарство – шанса 
за развој у најнеразвијенијим подручјима. На седници 
пододбора разговарало се о бројном стању у сточарству 
у Републици Србији, а уједно је примећен пад у броју грла 
стоке. Истакнуто је да је неопходно посветити више пажње 
потенцијалним инвестицијама као начину побољшавања 
броја грла стоке, како у најнеразвијенијим деловима Србије 
тако и на нивоу целе државе.

Процесу европских интеграција дата је посебна пажња 
кроз Акциони план у оквиру Поглавља 11 приступних 
преговора Европској унији, који ће Република Србија ускоро 
представити у Бриселу. Истакнуто је да је унификација 
стандарда Републике Србије са стандардима ЕУ не само 
пожељна већ и неопходна, као и да су гране свињарства и 
живинарства у ЕУ претворене у својеврсну индустријску 
производњу, те да се треба фокусирати на друге гране 
сточарства у Србији. 

Истакнуто је да би обнављање и јачање задругарства 
допринело побољшању развијања аутохтоних врста, а 
посебну пажњу требало би усмерити ка развоју пчеларства 
и могућности успешног пласирања пчеларских производа 
из Србије на тржиште ЕУ. Разговарало се о проблемима које 
узрокује суша и утицају суше на проблеме производње сточне 
хране, као и прехране саме стоке. Предложена је повећана 
јесења сетва житарица како би се премостио проблем суше и 
обезбедило више сточне хране.

Учесници су се сложили да прилику такође треба дати и 
младим пољопривредницима и младим привредницима у 
области пољопривреде како би се подстакао останак младих 
на селу.

Састанку су присуствовали: председник пододбора Милија 
Милетић и чланови пододбора Далибор Радичевић и Жарко 
Богатиновић, начелник Јужнобачког управног одбора Милан 
Новаковић, као и заинтересовани пољопривредници из овог 
региона.

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

АКТИВНОСТИ GOPAC-а

Дубравка Филиповски, председница Извршног одбора 
GOPAC-а у Србији, одржала је 26. јуна 2017. године састанак 
са Риком Тербек из Секретаријата Савета Европе, 
Дирекције за унутрашњи надзор, која се налази у посети 
Србији у циљу процене у којој је мери Савет Европе остварио 
своје циљеве у пружању подршке земљама чланицама у 
борби против корупције.

Дубравка Филиповски упознала је Рику Тербек с основним 
циљевима, а нарочито оствареним резултатима рада 
Националног огранка GOPAC у борби против корупције, 
што је и био повод овој посети, и изразила очекивање 
да Савет Европе подржи рад Националног огранка, као 
и да промовише овакав облик рада парламентараца као 
неформалне групе посланика у борби против корупције и у 
парламентима дугих држава чланица.

У понедељак 28. августа одржан је састанак Извршног 
одбора Националног огранка GOPAC у Србији на којем 
су утврђене активности за наредна три месеца у складу 
са Акционим планом – консултативне радионице са 
организацијама цивилног сектора, Државном ревизорском 
институцијом и Агенцијом за борбу против корупције.

Такође, планиране су радни састанци ради представљања 
портала за надзор над јавним финансијама са GOPAC 
огранцима Босне и Херцеговине и Молдавије. Председница 
огранка Дубравка Филиповски предложила је упућивање 
позива за формирање огранака земљама у региону – 
Македонији.

Потпредседник огранка Милан Лапчевић предложио је да  
се  GOPAC више ангажује у разматрању предлога закона 
који долазе у Народну скупштину, ради утврђивања 
антикоруптивних елемената, приликом чега би огранак дао 
своје мишљење.

Извршни одбор ће такође позвати чланове огранка да буду 
присутнији на блогу и медијима како би истакли важност 
борбе против корупције и потребе за транспарентношћу.

ГОПАК

Скупштина у периоду од јуна до октобра 2017. године
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КОНФЕРЕНЦИЈЕ, САСТАНЦИ, 
РАДИОНИЦЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

ОТВОРЕНА КОНФЕРЕНЦИЈА О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ
Председница Народне скупштине Маја Гојковић отворила 
је 7. јуна у Народној скупштини конференцију „Дан 
информисања о стању планете – преглед и перспективе“. 
Том приликом истакла је да однос према природи мора 
бити знатно одговорнији, да није довољна само свест о 
последицама савремене технолошке цивилизације, већ је 
неопходно да се предузму конкретни кораци и мере како 
бисмо живели у хармонији са природом. Посебно је истакла 
значај недавно ратификованих Доха амандмана и Париског 
споразума.

ОДРЖАНА РЕГИОНАЛНА ПАРЛАМЕНТАРНА 
КОНФЕРЕНЦИЈА О ОБНОВЉИВОЈ ЕНЕРГИЈИ ЗА 
ЈУГОИСТОЧНУ ЕВРОПУ
У Народној скупштини одржана је током јуна Регионална 
парламентарна конференција о обновљивој енергији за 
Југоисточну Европу, на којој је учешће узео потпредседник 
Народне скупштине проф. др Владимир Маринковић. Циљ 
одржавања конференције јесте да се кроз парламентарно 
деловање створе одговарајући законски оквири који 
дефинишу ову област у земљама Југоисточне Европе, 
унапреди парламентарна сарадња међу суседима, повећа 
степен искоришћености обновљивих извора енергије и тако 
додатно убрза енергетска транзиција у земљама региона. 
У оквиру сесија учесници су имали прилике да размене 
мишљења о националним искуствима парламентараца у 
овој области, покретачима убрзаног преласка на обновљиву 
енергију, статусу обновљиве енергије у Југоисточној Европи, 
као и подршци парламентарцима у промоцији обновљиве 
енергије кроз њихове активности. 

ПРВИ САСТАНАК ФОКУС ГРУПЕ ЗА РАЗВОЈ 
МЕХАНИЗАМА КОНТРОЛЕ ПРОЦЕСА 
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ЦИЉЕВА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА 
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Први састанак Фокус групе за развој механизама контроле 
процеса имплeментације Циљева одрживог развоја у 
Републици Србији одржан је у Дому Народне скупштине 
са циљем дефинисања досадашњих резултата и постизања 
Циљева одрживог развоја и предстојећих активности у том 
смислу.

Састанку је присуствовала и шефица Међуресорне радне 
групе за спровођење Агенде УН о одрживом развоју до 2030. 
године и министарка без портфеља задужена за демографију 
и популациону политику проф. др Славица Ђукић Дејановић.

Координатор Групе и члан Сталне делегације Народне 
скупштине у Интерпарламентарној унији др Милорад 
Мијатовић на почетку је истакао да је разлог за формирање 
Фокус групе управо контролна улога Парламента у процесу 
имплементације циљева одрживог развоја који су прописани 
Агендом УН 2030, коју је Република Србија потписала 
у целости на Самиту шефова држава и влада у УН 25. 
септембра 2015. године. Такође, нагласио је да се 17. и 18. 
маја 2018. године у Београду планира одржавање Регионалне 
конференције Интерпарламентарне уније за Централну 
и Источну Европу и Источну и Централну Азију, где ће се 
разменити искуства земаља у имплементацији Циљева 
одрживог развоја. 

Проф. др Славица Ђукић Дејановић истакла је да је Агенда 
2030, која садржи 17 циљева и 169 потциљева одрживог 
развоја, пре свега фокусирана на активности смањења 
сиромаштва, подизање животног стандарда грађана, 
унапређење здравственог и образовног система али и 
заштиту животне средине, родну равноправност, смањење 
неједнакости и сл. Нагласила је да су у имплементацији 
постигнути одређени резултати и да постоји обавеза 
њиховог усклађивања са отварањем преговарачких поглавља 
са Европском унијом и указала на потребу упознавања шире 
јавности са Циљевима одрживог развоја ради бољег живота 
и боље будућности грађана Србије.

Првом састанку Фокус групе председавао је координатор 
групе др Милорад Мијатовић, а присуствовали су 
чланови Гордана Чомић, Стефана Миладиновић, Дубравка 
Филиповски и Нада Лазић.

РАДИОНИЦА ОДБОРА ЗА ФИНАНСИЈЕ, РЕПУБЛИЧКИ 
БУЏЕТ И КОНТРОЛУ ТРОШЕЊА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА И 
ИЗВРШНОГ ОДБОРА GOPAC-а У СРБИЈИ
Одбор за финансије, републички буџет и контролу 
трошења јавних средстава и Извршни одбор GOPAC-а 
(Глобална организација парламентараца за борбу 
против корупције) у Србији одржали су 15. и 16. септембра 
2017. године заједничку консултативну радионицу на тему 
„Портал за надзор над јавним финансијама: модалитети 
приступа, домени и рад на другој фази израде портала“.

Фокус група за развој механизама контроле процеса имплементације 

Циљева одрживог развоја Народне скупштине

Конференција ,,Дан информисања о стању планете - преглед и 

перспективе,,

Скупштина у периоду од јуна до октобра 2017. године
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Закључено је да ће се наставити рад на развоју овог 
портала, најпре кроз редефинисање Протокола о размени 
података са Министарством финансија ради унапређења и 
ажурирања овог софтверског алата, а затим и кроз његово 
даље развијање, као и да ће се пратити рад и других земаља 
на оваквим пројектима. Планиране су додатне радионице и 
обука народних посланика, као и регионално представљање 
Портала парламентима региона од стране Националног 
огранка GOPAC ради ширења добре праксе коју је увела 
Народна скупштина Републике Србије.

Ово је значајан корак напред и представља конкретан 
допринос остваривању Циљева одрживог развоја (SDG), 
конкретно Циља 16.6. који промовише ефективне и отворене 
институције.

Радионица је народним посланицима омогућила да, кроз 
презентације Министарства финансија, Управе за трезор, 
представника Службе Народне скупштине и Информатике 
а.д., утврде потребе за редефинисањем оквира и развоја 
друге фазе Портала. Члановима Одбора омогућено је да 
раде директно на Порталу за надзор над јавним финансијама 
и увиде све могућности овог важног софтверског алата 
који је Народна скупштина развила уз подршку Програма 
Уједињених нација за развој (UNDP) и Швајцарске агенције 
за развој и сарадњу (SDC).

Пројект Портал за надзор над јавним финансијама започео 
је Одбор за финансије, републички буџет и контролу 
трошења јавних средстава на основу Меморандума о 
сарадњи и Протокола о преузимању података закључених са 
Министарством финансија, а усмерен је на стварање услова 
за јачање контролне функције и јавности у раду Народне 
скупштине и веће укључивање грађана у законодавни процес 
у циљу праћења и контроле трошења јавних средстава. 
Иницијална замисао у вези са увођењем Портала за надзор 
над јавним финансијама била је да се народним посланицима 
пружи могућност да врше преглед различитих извора 
података о коришћењу јавних средстава, њихово упаривање 
и, на основу одређене припреме и организације података, 
добијање функционалних извештаја и унакрсног приказа 
података о трошењу средстава из буџета Републике Србије, 
с обзиром на то да до увођења Портала нису имали директан 
приступ тим подацима. Увођењем Портала за надзор над 
јавним финансијама Народна скупштина се сврстала у малу 
групу националних парламената који на сличан начин врше 
надзор над трошењем јавних финансија.

Радионица је одржана уз подршку Програма Уједињених 
нација за развој (УНДП) и Швајцарске агенције за развој 
и сарадњу (СДЦ), кроз пројекат „Јачање надзорне улоге и 
јавности у раду Народне скупштине / друга фаза”.

ПРЕЗЕНТАЦИЈА „ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ДРИ“
Чланови Одбора за финансије, републички буџет и 
контролу трошења јавних средстава састали су се у 
Народној скупштини са делегацијама Државне ревизорске 
институције и Одбора за буџет Европског парламента и 
том приликом разговарали о резултатима пројекта „Јачање 
капацитета Државне ревизорске институције“. Пројекат је 
спроведен у периоду од октобра 2012. до марта 2015. године, 
средствима Европске уније, у сарадњи са Ревизорским 
судом Холандије и Канцеларијом генералног ревизора 
Велике Британије, уз учешће експерата из Ревизорског суда 
Словеније и Канцеларије за ревизију Шведске. Пројектом 
су биле обухваћене четири компоненте: правни оквир, 
организациони развој, унапређење ревизије и ангажовање 
заинтересованих страна. У јуну 2015. године Одбор и 
ДРИ су потписали и Меморандум о сарадњи, којим су 
дефинисани основни правци будуће сарадње: континуирано 
унапређивање односа у области финансијске контроле 
власти, размена информација, пружање помоћи члановима 
Одбора у разумевању природе и важности ревизорских 
налаза, организовање едукације за чланове Одбора, јачање 
капацитета службе Одбора, одржавање периодичних 
састанака чланова Одбора, односно Пододбора и 
представника ДРИ ради разматрања одређених питања од 
значаја за рад ДРИ. Сарадња се одвија и у оквиру Програма 
реформе управљања јавним финансијама 2016–2020. године.

ПОСЕТЕ ДЕЛАГАЦИЈА НАРОДНЕ 
СКУПШТИНЕ

ИНТЕРПАРЛАМЕНТАРНИ САСТАНАК „БОРБА ПРОТИВ 
НАСИЉА НАД ЖЕНАМА И ДЕВОЈЧИЦАМА“
Током јуна народни посланици Дубравка Филиповски и 
Милорад Мијатовић учествовали су на интерпарламентарном 
састанку представника Централне и Југоисточне Европе 
у Букурешту, под називом „Борба против насиља над 
женама и девојчицама“. Том приликом посебно је 
истакнут значај ратификоване Конвенције Савета Европе о 
спречавању насиља над женама и децом, Закона о спречавању 
насиља над женама и децом и Кривичног законика. Такође, 
истакнут је значај континуиране едукације друштва о овој 
теми, остваривање боље међусобне координације надлежних 
институција, сарадња са локалним комисијама и саветима 
за спречавање насиља, прецизна евиденција о насиљу као и 
подршка жртвама насиља.

ОДРЖАН 27. ЕКОНОМСКИ ФОРУМ
Потпредседница Народне скупштине Гордана Чомић 
учествовала је на 27. Економском форуму у Крињици Здрој 
у Пољској, у раду панела „Будућност Европске уније у 
светлу растућег евроскептицизма“. Економски форум 
организује Институт за источне студије из Варшаве и на 
њему учешће узима преко 4.000 представника парламената, 
влада, привредних комора, институција ЕУ и представника 
академске заједнице, који на 140 панела дискутују о улози 
државе у економији, будућности Европске уније, новој 
улози ЕУ и даљим проширењима ЕУ, улози медија у светлу 

Радионица Одбора за финансије, републички буџет и контролу 

трошења јавних средстава и Извршног одбора GOPAC-а у Србији 

Скупштина у периоду од јуна до октобра 2017. године
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глобализације, кризи демократије, одрживом развоју и 
визији лидера за 21. век. На панелу у којем је учешће узела 
потпредседница Чомић дискутовало се о последицама 
иступања Велике Британије из чланства у ЕУ, дубоким 
унутрашњим поделама унутар Европске уније поводом 
избегличке кризе и блокади институција Уније, а Чомићева 
је говорила о могућностима решавања кризе европске идеје, 
истакла да бирачи реагују на тешкоће и кризу тако што се 
окрећу популизму и изолационизму и да би насупрот овим 
тенденцијама требало да стоји политичка елита која би 
утицала на људе и њихов систем вредности. Потпредседница 
Чомић је, заједно са потпредседником проф. др Владимиром 
Маринковићем, учествовала и на конференцији „Европа 
Карпата“, која се одржала у оквиру 27. Економског форума.

ДЕЛЕГАЦИЈА ОДБОРА ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА 
ПРАВА И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА У СТУДИЈСКОЈ 
ПОСЕТИ У СТРАЗБУРУ
Делегација Одбора за људска и мањинска права и 
равноправност полова је у циљу ближег упознавања с 
активностима Парламентарне скупштине Савета Европе 
и њених радних тела надлежних за питања људских права, 
једнакости и борбе против дискриминације, током септембра 
боравила у посети Парламентарној скупштини Савета Европе 
и Европском суду за људска права у Стразбуру. Том приликом 
размењена су мишљења и искуства у погледу парламентарне 
контроле имплементација пресуда Европског суда за људска 
права, а разговарало се и о конкретним питањима у вези са 
обезбеђивањем људских права предвиђених Конвенцијом 
за заштиту људских права и основних слобода и Европском 
социјалном повељом.

Студијска посета реализована је уз подршку Мисије ОЕБС-а 
у Србији.

ДЕЛЕГАЦИЈА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ НА САСТАНКУ 
ПРЕДСЕДНИКА OДБОРА ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ О 
САОБРАЋАЈНИМ ВЕЗАМА ЕВРОПЕ
Током септембра је у Талину, у Естонији, у склопу 
парламентарне димензије естонског председавања Савету ЕУ, 
одржан састанак председника Одбора за економске послове 
о саобраћајним везама Европе. На састанку су учествовали 
представници парламената земаља чланица ЕУ, Европског 
парламента, Европске комисије, као и земаља кандидата за 
чланство у ЕУ. Теме разговора су биле: „Повезаност Европе – 
транспортна политика ЕУ“, „Стратегија ваздухопловства ЕУ 
– тренутна ситуација“ и „Одрживи развој и иновације“.

ДЕЛЕГАЦИЈА ОДБОРА ЗА ОДБРАНУ И УНУТРАШЊЕ 
ПОСЛОВЕ И ОДБОРА ЗА КОНТРОЛУ СЛУЖБИ 
БЕЗБЕДНОСТИ У СТУДИЈСКОЈ ПОСЕТИ СТОКХОЛМУ
Делегација Одбора за одбрану и унутрашње послове и 
Одбора за контролу служби безбедности боравила је током 
септембра у студијској посети Стокхолму, у Краљевини 
Шведској. Циљ боравка био је размена искустава у креирању 
и спровођењу безбедносне политике и надзору над сектором 
безбедности.

Студијску посету организовала је Мисија ОЕБС-а у Србији, 
уз финансијску подршку Шведске агенције за међународну 
развојну сарадњу.

КОНФЕРЕНЦИЈА ПАРЛАМЕНТАРНЕ МРЕЖЕ ЗА 
ПОЛИТИКУ ДИЈАСПОРЕ
Народни посланик и члан скупштинског Одбора за 
дијаспору и Србе у региону Александар Чотрић представљао 
је Народну скупштину на Оснивачкој конференцији 
Парламентарне мреже за политику дијаспоре која је 
одржана током септембра у Лисабону. Конференцију је 
организовала Парламентарна скупштина Савета Европе, 
а домаћин је био Парламент Португалије. Учешће су узели 
представници националних парламената, међународних 
организација и невладиног сектора, а у центру пажње биле су 
следеће теме: „Допринос дијаспоре европским друштвима“, 
„Односи са земљама порекла“ и „Односи са земљама 
домаћина“. Говорници су у својим рефератима разматрали 
и питања „учешћа дијаспоре у демократским процесима“, 
„утицаја дијаспоре на развој земаља порекла“, „промоције 
интеркултуралног дијалога“ и „улоге дијаспоре у изградњи 
кохезивних друштава“. Конференција је закључена усвајањем 
финалне декларације којом су се посланици парламената 
европских држава и земаља Медитерана сагласили да 
активности парламентарне мреже фокусирају на промоцију 
демократског учешћа, политичку сарадњу између земаља 
порекла и земаља домаћина и јачање дијалога између чланова 
мреже и удружења дијаспоре.

КОНФЕРЕНЦИЈА ПРЕДСЕДНИКА ПАРЛАМЕНАТА 
ЗАПАДНОГ БАЛКАНА
Председница Народне скупштине Републике Србије Маја 
Гојковић је током октобра месеца учествовала на Осмој 
Конференцији председника парламената земаља Западног 
Балкана у Будимпешти. Гојковић је говорила на тему 
„Европске интеграције: резултати и аспирације“.

Више о овом догађају на: http://www.parlament.rs/
Gojkovi%C4%87_na_Konferenciji_predsednika_parlamenata_
Zapadnog_Balkana.32531.941.html 

ПОСЕТЕ ПАРЛАМЕНТУ

ПРЕДСЕДНИЦА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ СЕ САСТАЛА 
СА ПРЕДСЕДНИКОМ РЕПУБЛИКЕ ГРЧКЕ
Председница Народне скупштине Републике Србије 
Маја Гојковић, почетком октобра месеца, састала се са 
председником Републике Грчке Прокопиoсом Павлопулосом, 
а на састанку је истакнуто да су односи традиционално веома 

Посета председника Републике Грчке Прокопиоса Павлоулоса, 

октобар 2017. године
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добри, засновани на чврстом пријатељству и историјски 
потврђеној блискости два народа. Гојковић и Павлопулос 
су нагласили да две земље имају пријатељске односе већ 150 
година, и изразили спремност на њихово даље унапређење 
и у том контексту истакли значај редовног политичког 
дијалога и размене посета на високом и највишем нивоу.

ПОСЕТА ПРЕДСЕДНИКА ВЕЛИКЕ НАРОДНЕ 
СКУПШТИНЕ ТУРСКЕ ИСМАИЛА КАРАМАНА
У званичној посети Републици Србији, крајем октобра 
месеца, боравио је председник Велике народне скупштине 
Турске Исмаил Караман. Гојковић и Караман су истакли да 
две земље деле заједничко опредељење за даље унапређење 
односа и подизање нивоа сарадње и сагласили се да два 
парламента имају важну улогу и да могу дати суштински 
допринос у продубљивању укупних односа.

ПОСЕТА ПРЕДСЕДНИКА ПАРЛАМЕНТА РЕПУБЛИКЕ 
БУГАРСКЕ
Крајем октобра месеца, у званичној посети Републици Србији 
боравио је председник Парламента Републике Бугарске 
Димитри Главчев.

Председници двају парламената су истакли да је досадашња 
међупарламентарна сарадња веома добра и разматрали су 
могућности додатног продубљивања и конкретизовања кроз 
интензивнију сарадњу радних тела и група пријатељства. 
Гојковић је у том контексту истакла значај одржавања 
предстојећег састанка одбора за спољне послове Србије, 
Бугарске и Румуније у Београду, где ће, у својству госта, 
присуствовати и председник Одбора за националну 
безбедност и спољне послове Парламента Грчке.

МИСИЈА КОМИТЕТА ЗА МОНИТОРИНГ ПССЕ У ПОСЕТИ 
НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ

Потпредседник Народне скупштине Ђорђе Милићевић 
примио је коизвестиоце Комитета за мониторинг 
Парламентарне скупштине Савета Европе (ПССЕ) и са 
њима разговарао о реформским процесима у Србији, 
европским интеграцијама, предстојећој уставној реформи и 
спремности Србије да из редовног мониторинга пређе у фазу 
постмониторинг дијалога. Он је том приликом истакао да 
Србија жели наставак сарадње са ПССЕ и свим њеним телима 
и изразио захвалност на подршци коју ова организација 
пружа Србији у њеним реформским процесима.

•••

КАРАВАН „ДУХ МЛАДОСТИ“
Председница Народне скупштине Републике Србије Маја 
Гојковић отворила је 22. септембра у Суботици манифестацију 
Караван „Дух младости“, чији је циљ представљање 
дуалног образовања и том приликом нагласила да је један 
од приоритета Србије реформа образовног система, развој 
практичних и примењивих знања како бисмо боље ускладили 
образовање и тржиште рада, што је важан предуслов 
смањења незапослености младих и даљег привредног 
развоја. Суботица је 16. град, од планираних 33, који је у циљу 
промовисања дуалног образовања обишао Kараван „Дух 
младости“. Покровитељ пројекта је Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја, а промотер прослављени 
спортиста Давор Штефанек. 

 
Посета председника Велике народне скупштине Турске Исмаила 

Карамана, октобар 2017. године

Посета председника Парламента Републике Бугарске Дмитра 

Главчева, октобар 2017. године
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РАДНИ ФОРУМ „ДЕМОКРАТИЈА И 
АКТИВНИ ГРАЂАНИ – НА ПУТУ КА 
ОТВОРЕНИМ ПАРЛАМЕНТИМА“ У 
НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ

У оквиру обележавања Међународног дана демократије 
Народна скупштина је, на позив Интерпарламентарне уније, 
15. септембра 2017. године организовала радни форум 
под називом „Демократија и активни грађани – на путу ка 
отвореним парламентима“. 

На почетку је емитован филм Интерпарламентарне уније 
посвећен обележавању двадесетогодишњици усвајања 
Универзалне декларације о демократији.

Уводничари на форуму били су генерални секретар Народне 
скупштине Републике Србије Светислава Булајић, Јована 
Ђурбабић из Иницијативе Отворени парламент и Јан 
Линебург, шеф Одељења за демократизацију Мисије ОЕБС у 
Србији, који су и подржали одржавање овог радног форума.

Поред Светиславе Булајић, о искуствима у вези са транспа-
рентношћу и отвореношћу парламената, као и партиципацији 
грађана и друштвених организација у парламентарном раду 
говорили су Александар Јовићевић, генерални секретар 
Скупштине Црне Горе, и Кенан Вехабовић, секретар Зајед-
ничке службе Секретаријата Парламентарне скупштине 
Босне и Херцеговине. 

Током форума била је предочена анализа колико су парла-
менти у региону отворени и транспарентни, а било је речи и 
о значају усвајања акционих планова за отвореност.

На форуму је учествовало преко педесет представника 
невладиних организација, међународних организација и 
експерата, који су активно учествовали у дебати. На крају је у 
закључцима констатовано да је остварен напредак у погледу 
отворености парламената, што је препознато у релевантним 
домаћим и међународним круговима, да је неопходно 
наставити са унапређењем отворености и транспарентности, 
колико то дозвољавају финансијске, техничке и кадровске 
могућности, као и да грађанска удружења наставе активно да 
прате унапређење отвореност парламената.

Дан демократије

Скупштина у периоду од јуна до октобра 2017. године
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СКУПШТИНСКА ДЕЛЕГАЦИЈА У ПС ОЕБС 
У МИНСКУ

Стална делегација Народне скупштине Републике Србије 
при Парламентарној скупштини ОЕБС је учествовала на 26. 
Годишњем заседању Парламентарне скупштине ОЕБС, које 
је одржано од 5. до 9. јула 2017. године у Минску, Белорусија. 
Делегацију је предводила Стефана Миладиновић, шеф 
делегације, а на заседању су учествовали народни посланици 
Мехо Омеровић, Душица Стојковић и Милимир Вујадиновић. 
Гост делегације је био народни посланик Драгомир Карић, 
шеф Посланичке групе пријатељства са Белорусијом. Поред 
учешћа у заседању делегација је током боравка у Минску 
имала билатералне састанке са председником Савета 
Републике Националне скупштине Републике Белорусије 
Михаилом Мјасниковичем и са министром спољних послова 
Републике Белорусије Владимиром Макејом. Чланови деле-
гације појединачно су имали бројне разговоре са својим 
колегама на маргинама заседања. 

У раду 26. Годишњег заседања ПС ОЕБС је учествовало 260 
парламентараца из 55 земаља, а тема заседања је била „Јачање 
међусобног поверења и сарадње за мир и просперитет 
у региону ОЕБС-а“. Скупштина је усвојила Декларацију 
из Минска  и изабрала председника ПС ОЕБС, четири 
потпредседника и руководство три генерална комитета.

На иницијативу Азаја Гулијева, потпредседника ПС ОЕБС 
формирана је „Група за подршку Путу свиле“. Делегација 
Народне скупштине је била један од оснивача ове  
неформалне групе земаља, која има за циљ подршку даљем 
развоју заједничке економске сарадње, промовисања 
економских и трговинских веза, развоју мултимодалних 
транспортних коридора, као и слободном протоку људи, 
роба, услуга и капитала. Групу је основало 17 држава, и 
то: Албанија, Азербејџан, Босна и Херцеговина, Бугарска, 
Хрватска, Грузија, Киргистан, Црна Гора, Румунија, Србија, 

Таџикистан, Туркменистан, Турска, Шпанија, Швајцарска, 
Узбекистан и Украјина. У име српске делегације, Статут 
групе су потписале шеф делегације Стефана Миладиновић и 
члан делегације Душица Стојковић. 

Скупштинска делегација у ПС ОЕБС у Минску

Скупштинска делегација у ПС ОЕБС у Минску.jpg
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ИНТЕРПАРЛАМЕНТАРНЕ УНИЈЕ ДО 
САДА
Председница Народне скупштине и шефица сталне деле- 
гације Народне скупштине у Интерпарламентарној унији 
Маја Гојковић учествовала је, на 137. заседању Интерпар-
ламентарне уније у Санкт Петербургу, које је одржано од 14. 
до 19. октобара 2017. године. Гојковић је у свом обраћању 
указала на мултикултуралност у Србији, поштовање 
индивидуланих и колективних права мањинских заједница, 
као и на значај дијалога међу различитим групама у циљу 
очувања плурализма. Председница Гојковић је говорила о  

политичкој заступљености жена у нашем Парламенту и на 
високим државним функцијама на Форуму жена парла-
ментараца. Такође, првог дана заседања у поподневном 
делу, председница Гојковић је председавала Скупштином 
ИПУ док је вођена генерална дебата у којој су учествовали 
председници парламената, а током заседања одржан је и 
већи број билатералних састанака и контаката са другим 
председницима парламената. Треба истаћи да је Народна 
скупштина похваљена као пример добре праксе у Глобалном 
парламентарном извештају за 2017 годину у погледу 
јачања отворености и транспарентности, јавних слушања, 
укључивање стручне јавности и НВО у рад Народне 
скупштине, формирање неформалних група, итд. 

Иначе, заседање у Санкт Петербургу је било највеће заседање 
по броју учесника до сада од како је Интерпарламентарна 
унија почела са радом 1889. године. На заседању је 
учествовало 1876 чланова делегација из 155 земаља, од 
чега је било 829 посланика, 82 председника парламената и 
64 потпредседника парламената. Чланство у организацији 
је порасло на 177 држава приступањем парламената 
Узбекистана, Туркменистана, Ванатуа и Маршалских острва.

У делегацији Народне скупштине на заседању учествовали 
су и народни посланици др Милорад Мијатовић, проф. др 
Снежана Богосављевић Бошковић, Младен Грујић, др Санда 
Рашковић Ивић и мр Александра Јерков, као и генерални 
секретар Народне скупштине Светислава Булајић, која 
је учествовала на састанцима Асоцијације генералних 
секретара парламената која окупља генералне секретаре из 
целог света.

 
 

Председница Народне скупштине Маја Гојковић на 137. заседању 

Интерпарламентарне уније у Санкт Петербургу

137. заседање Интерпарламентарне уније у Санкт Петербургу
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САСТАНАК СА ДЕЛЕГАЦИЈОМ СЕНАТА 
ПАРЛАМЕНТА ЧЕШКЕ РЕПУБЛИКЕ 

Делегација Сената Парламента Чешке Републике разговарала 
је са члановима Одбора за европске интеграције током 
званичне посете Републици Србији 8. јуна 2017. године. 
Фокус разговора био је на процесу приступања Европској 
унији и улози Народне скупштине у том процесу.

Заменица председника Одбора за европске интеграције 
Елвира Ковач изразила је захвалност на подршци коју 
Република Чешка пружа Републици Србији када је реч о 
процесу преговора и истакла да је чланство у Европској 
унији стратешко опредељење Србије. Додала је да Народна 
скупштина испуњава законодавне обавезе из Националног 
програма за интеграцију Републике Србије у Европску унију 
и обавезе из Споразума о стабилизацији и придруживању, 
којим се обавезала на усклађивање законодавства са 
правним тековинама Европске уније. Елвира Ковач је 
објаснила да Одбор за европске интеграције има контролну 
улогу када преговарачка позиција за отварање поглавља о 
приступању Европској унији доспе у Народну скупштину, 
као и да сарађује са бројним невладиним организацијама, 
Европском комисијом и осталим ресорним институцијама 
Европске уније. Заменица председника навела је да је Србија 
досада отворила осам поглавља и изразила наду да ће до 
краја малтешког председавања Савету ЕУ бити отворена још 
два. Подсетила је на значај који Народна скупштина придаје 
унапређењу парламентарне сарадње, као и регионалне 
сарадње од које зависи стабилност целе регије.  

Шеф делегације Сената Парламента Чешке Републике и 
председник Одбора за питања Европске уније Вацлав Хампл 
поновио је да Чешка подржава пут Србије ка Европској 
унији, али и земаља у региону. Навео је да Чешка не жели да 
буде арбитар у отвореним  питањима Аутономне Покрајине 
Косово и Метохија и Републике Србије, али да жели да пружи 
подршку у процесу решавања изазова који коче дијалог. 
Елвира Ковач одговорила је да је Србија потпуно посвећена 
дијалогу Београда и Приштине, који је тренутно стопиран 
због тамошњих избора, али да је сигурна да ће се разговори 
наставити.

На састанку су чланови Одбора за европске интеграције и 
чланови делегације Сената Парламента Чешке Републике 
имали прилику да се упознају са радом у парламентима, а 
било је речи и о обележавању стогодишњице успостављања 
дипломатских односа двеју земаља идуће године. Учешће 
у разговору узели су и чланови Одбора за Европске 
интеграције Звонимир Ђокић, Александар Стевановић, 
Душица Стојковић и Весна Марковић.

ДЕЛЕГАЦИЈА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 
НА ПЛЕНАРНОМ САСТАНКУ ПАРЛАМЕН-
ТАРНЕ СКУПШТИНЕ ПСЈИЕ У ЗАГРЕБУ

У оквиру хрватског председавања Процесу сарадње 
у Југоисточној Европи одржано је пленарно заседање 
Парламентарне скупштине ПСЈИЕ од 8. до 10. јуна 2017. 
године у Загребу. Пленарном заседању присуствовале су 
потпредседница Народне скупштине Гордана Чомић и 
Љупка Михајловска, чланица делегације.

Председник Хрватског сабора и председавајући 
Парламентарној скупштини ПСЈИЕ Гордан Јандроковић 

истакао је у уводном обраћању да су безбедност, стабилност, 
економски развој региона и европске интеграције заједничке 
основе сарадње у оквиру ПСЈИЕ од самих почетака. Рекао 
је да повезаност учесница ПСЈИЕ има дубоке корене у 
прошлости, традицији, географији, култури, инфраструктури, 
а посебно економији, те изразио уверење да сви теже управо 
економском развоју и стабилности, што је немогуће достићи 
без међусобне повезаности региона.

Председници и потпредседници парламената осврнули су 
се у својим обраћањима на безбедност у Европи, претње 

тероризмом, илегалне миграције, организовани криминал 
и указали на потребу улагања великих напора и сарадње у 
овим областима и сталне размене информација. Нагласили 
су снажно опредељење за даље проширење Европске уније 
и приврженост европској перспективи и будућности земаља 
Југоисточне Европе. Потпредседница Гордана Чомић је у 
свом излагању апеловала на чланице Европске уније које 
су учеснице Процеса сарадње у ЈИЕ да јасно иступе по 
питању проширења и стално указују на важност интеграције 
Западног Балкана. Она је истакла да је Република Србија 
кредибилан партнер не само по питању усклађивања 
законодавства са правом Европске уније, већ и у преузимању 
свих безбедносних ризика и изазова са којима се Европа 
суочава, што је јасно показала по питању збрињавања 
избеглица и миграната као и учешћем у заједничким акцијама 
и цивилним и војним мисијама Европске уније. Чомићева 
је нагласила снажно опредељење Републике Србије за 
регионалну сарадњу, конструктивне дијалоге и решавање 
акутних европских криза и истакла значај заједничког 
деловања и међусобног разумевања унутар ове регионалне 
иницијативе. 

На пленарној седници усвојена је завршна декларација којом 
је Парламентарна скупштина нагласила да је перспектива 
чланства земаља нечланица и кандидата у Европској унији 
главни чинилац стабилности и безбедности у региону 
и потврдила да политика даљег проширења значајно 
доприноси миру, сигурности, стабилности и благостању како 
Европске уније, тако и Југоисточне Европе. Декларацијом је 
Парламентарна скупштина осудила сваки облик тероризма 
и радикализма и позвала учеснице да улажу даље напоре у 
изградњи одрживе мреже сарадње и размене информација 
потребних за сузбијање претњи миру и стабилности.

На седници су такође усвојене резолуције три главна одбора, 
надлежних за: економију, инфраструктуру и енергетику; 
правду, унутрашње послове и безбедносну сарадњу и 
социјални развој, образовање, истраживање и науку, који су 

Делегација Народне скупштине на пленарном састанку 

Парламентарне скупштине ПСЈИЕ у Загребу

Међународна сарадња и ЕУ интеграције 
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претходили пленарној седници. Усвојен је и програм рада 
Парламентарне скупштине за 2017/2018. годину, а потом је 
председник Парламента Словеније Милан Брглез преузео 
председавање Парламентарној скупштини ПСЈИЕ.

РУМУНИЈА  ПОДРЖАВА ПРОЦЕС 
ПРЕГОВОРА О ЧЛАНСТВУ СРБИЈЕ У ЕУ

Председник Одбора за европске послове Парламента 
Румуније Виктор Понта је током разговора са члановима 
Одбора за европске интеграције 23. јуна 2017. године истакао 
да ће се током румунског председавања Савету ЕУ тежити  
убрзању процеса европских интеграција Републике Србије.

Истакнуто је да Република Србија и Западни Балкан треба да 
имају јасну европску перспективу и поред свих унутрашњих 
проблема са којима се Европска унија суочава, и у том 
циљу треба усмерити даље билатералне и  мултилатералне 
контакте. Понта је у разговору поновио да Румунија није 
признала самопроглашену независност Косова и Метохије и 
додао да улога његове земље може бити и динамичнија, уз 
конкретну помоћ Србији за изналажење решења у дијалогу 
са Приштином.

Председник Одбора за европске интеграције Ненад Чанак 
истакао је у разговору са румунским колегом да Србија и 
Румунија немају много отворених питања. Он је нагласио да 
Народна скупштина, посебно Одбор за европске интеграције, 
раде све из своје надлежности како би процес европских 
интеграција текао несметано. Потпредседница Народне 
скупштине и чланица Одбора за европске интеграције 
Гордана Чомић укратко је представила досадашњи ток 
процеса приступања Србије ЕУ и затражила билатералну 
подршку Румуније у односу на Поглавље 23, где би искуство 
Румуније Србији било од велике користи. Поздравила је 
најаву да ће Румунија током свог председавања Савету ЕУ 
питање проширења померити на листи приоритета ЕУ. 
Заменица председника Одбора Елвира Ковач истакла је у 
разговору да се има утисак да питање националних мањина 
у Србији блокира процес интеграција и поновила да постоји 
посебан акциони план који се односи на ову област. Она је 
подсетила да питања односа влашке и румунске националне 
мањине, као и однос румунске и српске цркве представљају 
билатерална питања, која на тај начин и треба решавати.

Састанку су присуствовали и чланови Одбора Весна 
Марковић, Александар Стевановић, др Муамер Бачевац, 
Хаџи Милорад Стошић, Звонимир Ђокић и заменик члана 
Владимир Ђурић. 

ОДРЖАН САСТАНАК ПРЕДСЕДАВАЈУЋИХ 
КОСАК-а У ТАЛИНУ

Састанак председавајућих парламентарним одборима за 
европске послове парламената Европске уније – КОСАК 
одржан је 9. и 10. јула 2017. године у Талину, у Естонији, у 
оквиру Парламентарне димензије естонског председавања 
Савету Европске уније. У делегацији Одбора за европске 
интеграције Народне скупштине Републике Србије били 
су председник Одбора Ненад Чанак и члан Одбора Драган 
Шормаз. На састанку су учествовали представници 28 
земаља чланица Европске уније, Европског парламента, као и 
земаља кандидата за чланство у Европској унији. Поред тога, 
као гости учествовали су и представници Европске комисије, 

Европског савета, Норвешке, Швајцарске, Исланда и Грузије. 
Том приликом представљени су приоритети естонског 
председавања Савету Европске уније, а разговарало се и 
о неискоришћеним привредним потенцијалима Европске 
уније. Такође је предложен дневни ред за 58. пленарну 
седницу КОСАК, која ће бити одржана 26–28. новембра 
2017. године.

Састанак су отворили председник Парламента Естоније 
Еики Нестор и председник Одбора за послове Европске 
уније Томас Витсут. Приоритете естонског председавања 
Савету Европске уније представио је премијер Естоније Јири 
Ратас, а они су: отворена и иновативна европска економија, 
сигурна и безбедна Европа, дигитална Европа и слободан 
проток података, инклузивна и одржива Европа. Поред ова 
четири приоритета, током свог председавања Естонија ће 
посветити потребну пажњу и другим важним питањима, као 
што су излазак Велике Британије из ЕУ и мигрантска криза. 
Нагласио је да, што се тиче Брегзита, њихов циљ јесте да 
27 држава ЕУ остане уједињено и да услед изласка Велике 
Британије Европска унија додатно не ослаби. Када се говори 
о мигрантској кризи, додао је да је то проблем целе ЕУ а не 
само Италије и држава на југу Европе, што је констатовано 
и на првом министарском састанку који је одржан одмах 
после преузимања председавања Савету ЕУ. Током расправе 
поменута су и друга важна питања, као што су тероризам, 
односи са Русијом и заштита животне средине. 

Председник Одбора за европске интеграције Ненад Чанак 
нагласио је важност политике проширења на земље Западног 
Балкана. Будући да је процес проширења у последње време 
успорен, изразио је наду да неће бити даљег успоравања 
процеса током естонског председавања и да ће бити 
настављена подршка реформама у земљама Западног Балкана. 
Током расправе више парламентараца је констатовало да 
је питање проширења битно и да је потребан континуитет 
и током естонског председавања у другој половини 2017. 
године.

ИЗРАЖЕН ОПТИМИЗАМ ЗА ОТВАРАЊЕ 
НОВИХ ПРЕГОВАРАЧКИХ ПОГЛАВЉА ДО 
КРАЈА 2017. ГОДИНЕ 

Чланови Одбора за европске интеграције разговарали су с 
председавајућим Комитету за спољне послове и известиoцем 
Европског парламента за Србију Дејвидом Мекалистером 
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током његове посете Републици Србији 24. августа 2017. 
године.

Председник Одбора Ненад Чанак је, на почетку разговора, 
истакао да Одбор за европске интеграције има значајну 
улогу у процесу евроинтеграција и да, у складу са својим 
надлежностима, даје велики допринос том процесу. Чанак 
је нагласио и да међу члановима Одбора постоји широк 
консензус око европске перспективе Републике Србије и 
висок степен сарадње, без обзира на политичку припадност, 
као и да Одбор пружа подршку Влади Републике Србије 
у испуњавању свих критеријума за приступање Србије 
Европској унији. Чланови Одбора упознали су Мекалистера 
са постигнутим резултатима Одбора, посебно истичући да је 
за Србију од изузетног значаја позитиван импулс Европске 
уније кроз отварање нових преговарачких поглавља, као 
и затварање већ отворених. Мекалистер је истакао да је у 
претходним годинама Србија постигла значајне резултате по 
питању усвајања европских вредности, али да још доста тога 
тек предстоји. Додао је да је извештај који је сачинио, а који 
је усвојен од стране Европског парламента, имао широку 
подршку свих политичких групација, што даје позитиван 
импулс да у том смеру настави са радом и изразио оптимизам 
за отварање још неколико преговарачких поглавља до краја 
ове године.

ОДРЖАН 6. САСТАНАК 
ПАРЛАМЕНТАРНОГ ОДБОРА ЗА 
СТАБИЛИЗАЦИЈУ И ПРИДРУЖИВАЊЕ 
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И СРБИЈЕ 

Парламентарни одбор за стабилизацију и придруживање 
Европске уније и Србије одржао је Шести састанак 13. и 14. 
септембра 2017. године у седишту Европског парламента 
у Стразбуру. Састанку су копредседавали Едвард Кукан, 
председник делегације Европског парламента, и др 
Владимир Орлић, шеф делегације Народне скупштине 
Републике Србије. Током дводневних разговора у Европском 
парламенту посланици Народне скупштине и Европског 
парламента разменили су мишљења о стању приступних 
преговора и односима Европске уније и Републике Србије, 
припремама за отварање преговора о поглављима, дијалогу 
о нормализацији односа Београда и Приштине, избегличкој 
кризи са којом се суочавају Република Србија и земље чланице 
ЕУ, примени Споразума о стабилизацији и придруживању, 
поштовању основних права и слобода грађана, родној 
равноправности, насиљу у породици, економском развоју и 
реформама. 

Представници Европске комисије, копредседавајући 
Парламентарном одбору Едвард Кукан и чланови Европског 
парламента осврнули су се на говор председника Европске 
комисије Ж. К. Јункера одржаног током заседања Европског 
парламента и подвукли да је неопходно конкретније подржати 
перспективу проширења за земље Западног Балкана, посебно 
земље које најдоследније спроводе реформе и усклађују 
законодавство са правом Европске уније, међу које спада 
Србија. Они су истакли да, што се тиче преговора, до краја 
године очекују још две међувладине конференције на којима 
ће бити отворени преговори по технички припремљеним и 
усаглашеним поглављима.

Шеф делегације Народне скупштине Владимир Орлић рекао 
је да је велики број обавеза пред Републиком Србијом и 
свим њеним институцијама, за шта је неопходно залагање 

свих чинилаца у друштву, али да су приоритети јасни – 
свеобухватне реформе и пуноправно чланство у Европској 
унији. Он је информисао колеге о томе да је подршка процесу 
приступања Србије ЕУ 50%, а подршка грађана реформама 
веома висока, чак 66%. Истакао је да је то охрабрујућа 
чињеница, али и изузетно велика одговорност свих који 
креирају јавне политике у Републици Србији. Додао је 
да је тај циљ, постављен са јасним економским, правним 
и политичким оквиром са наше стране, подржан низом 
националних стратегија и акционих планова, Националним 
програмом за усвајање правних тековина Европске 
уније и Споразумом о стабилизацији и придруживању и 
изразио задовољство поводом јасне политичке подршке, 
финансијске и техничке помоћи коју Европска унија пружа 
Србији у претходних 15 година. Орлић је изразио наду да 
ће у најкраћем року доћи до формирања Заједнице српских 
општина на Косову и Метохији.

Представници Народне скупштине и Европског парламента 
сложили су се да је Европска унија најзначајнији трговински 
партнер Србије, али и највећи донатор у претходних 15 
година и да је потребно стално извештавати грађане о томе. 
Истакнуто је да ће један од приоритета Министарства за 
европске интеграције бити видљивост процеса европске 
интеграције и видљивост подршке коју Србија добија 
од ЕУ, кроз комуникацију са грађанима. Саговорници су 
разменили ставове и по питању дијалога о нормализацији 
односа између Београда и Приштине, у којима је похваљен 
конструктиван приступ Београда дијалогу, а подржан је 
захтев српске делегације за хитним формирањем Заједнице 
српских општина, што је једини део Бриселског споразума 
чија реализација није отпочела. У разговору са народним 
посланицима чланови Европског парламента посебно су 
истакли видљив и значајан напредак који је Србија остварила 
у преговорима о приступању Европској унији, регионалној 
сарадњи и последњој рунди преговора и договорима 
постигнутим у дијалогу о нормализацији односа Београда и 
Приштине.

На крају састанка усвојена је декларација и препоруке у 
којима је истакнуто снажно опредељење да се упути јасна 
порука Савету Европске уније и земљама чланицама да се 
до краја године отворе припремљена преговарачка поглавља 
са Републиком Србијом.  Делегација Народне скупштине на 
састанку у Стразбуру била је у саставу: др Владимир Орлић, 
председник, Елвира Ковач, заменик председника, чланови: 
др Александра Томић, проф. др Љубиша Стојмировић, 

Међународна сарадња и ЕУ интеграције 
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Драган Шормаз, Весна Марковић, Дубравка Филиповски, 
Неђо Јовановић, Весна Марјановић, др Милорад Мијатовић, 
Душица Стојковић и Владимир Ђурић.

ТРАНСПОРТНА ПОЛИТИКА ОСТАЈЕ  
ПРИОРИТЕТ ЕУ

Састанак председника Одбора за економске послове о 
саобраћајним везама Европе одржан је 21. и 22. септембра 
2017. године у Талину, у склопу Парламентарне димензије 
естонског председавања Савету ЕУ. На састанку су 
учествовали представници парламената земаља чланица 
ЕУ, Европског парламента, Европске комисије, као и земаља 
кандидата за чланство у ЕУ. У делегацији Народне скупштине 
биле су Стефана Миладиновић, заменица председника Одбора 
за просторно планирање, саобраћај, инфраструктуру и 
телекомуникације и Ивана Николић, заменица члана Одбора.

Састанак је отворио председник естонског Парламента Еики 
Нестор, рекавши да транспортна повезаност представља 
камен темељац интеграција ЕУ, а заједничка транспортна 
политика је приоритет политике ЕУ у последњих 30 година. 
У оквиру прве теме „Повезаност Европе – транспортна 
политика ЕУ“ речено је да је главни циљ да се заврши 
Трансевропска транспортна мрежа ЕУ до 2030. године, а 
општа мрежа до 2050. године. Стефана Миладиновић је 
нагласила да је Република Србија стратешки позиционирана 
и представља кључни транспортни чвор, како за повезивање 
са ЕУ тако и са регионом Балкана. Србија је посвећена 
развоју добросуседских односа и у вези са тим подсетила 
је на састанак премијера држава региона који је у јулу 
ове године одржан у Трсту, на ком је потписан Уговор о 
транспортној заједници, чиме је регионално повезивање 
добило и формално правни оквир. У оквиру друге теме, 
„Стратегија ваздухопловства ЕУ – тренутна ситуација“, 
наглашена је потреба одрживог развоја ваздухопловства у 
оквиру четири области: права путника, заштита животне 
средине, иновације и дигиталне технологије. У оквиру треће 
теме, „Одрживи развој и иновације“, истакнута је Бела књига 
о транспорту из  2011. године, која је поставила кључне 
циљеве: да у градовима престану да се користе аутомобили са 
погоном на конвенционално гориво, регулисање коришћења 
нискокарбонатног одрживог горива у ваздухопловству, 
смањење друмског превоза железничким и воденим 
превозом, смањење загађења животне средине и смањење 
броја смртних случајева у несрећама у друмском саобраћају.

ОДРЖАН САСТАНАК О 
МОДЕРНИЗАЦИЈИ ЈАВНЕ УПРАВЕ  У 
ДАНИЛОВГРАДУ

Делегација Народне скупштине учествовала је на 
Интерпарламентарној конференцији о независној и модерној 
јавној управи у земљама у процесу проширења Европске 
уније. Конференција је одржана у Регионалној школи за јавну 
администрацију у Даниловграду 28. и 29. септембра 2017. 
године, у организацији Европског парламента и Скупштине 
Црне Горе. У делегацији су били Жарко Мићин и Неђо 
Јовановић, чланови Одбора за правосуђе, државну управу и 
локалну самоуправу, и Душица Стојковић и Гордана Чомић, 
чланице Одбора за европске интеграције.

На Конференцији је било речи о принципима и стандардима 
Европске уније за јавну управу, деполитизацији и 
професионализацији јавне управе, мерљивости и контроли 
рада јавне управе, стратегији борбе против корупције у 
државној управи и развоју е-управе. Душица Стојковић је 
том приликом истакла да су реформе јавне управе које Влада 
Републике Србије спроводи довеле до позитивних ефеката 
по грађане, али и по привреду, о чему говоре релевантни 
међународни извештаји, а Влада је усвојила и Акциони план 
за спровођење Стратегије реформе јавне управе. Имајући у 
виду да се право ЕУ усклађује на националном, а да се највећи 
део права примењује на локалном нивоу, препознаје се значај 
постојања независне и модерне јавне управе. То је значајно 
и за привлачење страних инвеститора и економски развој. 
У том смислу од велике је важности што Влада Републике 
Србије спроводи реформу јавне управе према Стратегији 
која је усвојена 2014. године. Сви административни поступци 
у локалним управама се стандардизују, поједностављују, 
преиспитују се могућности за скраћивање рокова и 
смањење трошкова и уводи се е-управа. Народни посланици 
Гордана Чомић и Неђо Јовановић говорили су о важности 
укључивања политичких странака у питање јавне управе и 
важности транспарентног рада свих државних институција. 
Жарко Мићин је, говорећи о потреби професионализације 
државне управе, истакао да је у Србији од 2014. године 
у склопу стратегије реформе државне управе извршена 
рационализација државне управе, чиме су остварене значајне 
уштеде у буџету. Донета је одлука о привременој забрани 
запошљавања у јавном сектору, правила о јавим конкурсима, 
а на професионализацији државне управе радиће се и у 
будућем периоду, у складу са највишим међународним 
стандардима из ове области.

Међународна сарадња и ЕУ интеграције 
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Мира Радојевић: Милан Грол, Београд, ‘’Филип 
Вишњић’’, 2014

Књига посвећена животу и раду српског књижевника и 
политичара Милана Грола (1876–1952) представља покушај 
да се што свеобухватније прикаже његова политичка 
делатност током четири вишеструко различита периода 
његовог живота: Првог светског рата, раздобља између 
светских ратова, Другог светског рата и кратког послератног 
доба. Аутор уверљиво  износи низ детаља везаних за 
политичке ставове Милана Грола током догађаја који су 
обележили прву половину двадесетог века на Балкану. 

Период после завршених студија од 1899. године до почетка 
Првог светског рата 1914. обележен је првенствено књижевним 
и драматуршким радом. Током рата Грол се налази у 
емиграцији, где је у периоду 1916–1918. био на челу Пресбироа 
у Женеви и активно се бавио пропагандом ратних циљева 
своје земље. Крај рата враћа га у позоришни живот у Београду, 
али и све активнији политички ангажман. Заједно с Јованом 
Цвијићем и другима, 1919. оснива Југословенску демократску 
лигу. Према оцени аутора, Милан Грол је у политичком животу 
југословенске краљевине доследно припадао ‘’моралној 
жандармерији’’ оличеној у политичким ставовима Самосталне 
радикалне странке. На његова политичка опредељења снажно 
је утицао исход Солунског процеса и погубљење пуковника 
Драгутина Димитријевића Аписа. 

Од августа 1924. радио је као подсекретар у Министарству 
спољних послова у кабинету Љубомира Давидовића, али је 
по паду кабинета стављен на располагање. Те године започела 
је и његова дипломатска каријера; добио је место амбасадора 
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца у Турској. За народног 
посланика на листи Демократске странке изабран је 8. 
фебруара 1925. и поново биран 1927, а до 6. јануара 1929. 
обављао је функцију министра просвете. На самом почетку 
диктатуре, 1. марта 1929. постао је управник Коларчевог 
народног универзитета, те је надзирао зидање зграде ове 
културне установе која је свечано отворена 19. октобра 1932. 
На њеном челу остаће све до почетка Другог светског рата.

У књизи је дат документован преглед политичких активности 
Милана Грола и утицаја које су на политичку јавност 
остављале његове изјаве и текстови објављивани у тадашњој 
штампи. 

Према британским изворима, у пучистичкој влади генерала 
Душана Симовића, која је формирана 27. марта 1941. имао је 

значајну улогу као министар социјалне политике и народног 
здравља. По одласку из земље остао је у емигрантској 
влади до 1943. године, када је дотадашњи Министарски 
савет замењен чиновничким. У политичкој емиграцији, као 
идеолог и шеф Демократске странке наставио је да се залаже 
за демократске вредности и југословенство. Није пристајао 
на то да се у емиграцији праве било какви договори везани 
за промену државног уређења Југославије, сматрајући да 
то питање треба решавати по повратку у земљу. Његово 
уверење да може допринети решавању политичке ситуације 
у Југославији навело га је да прихвати место потпредседника 
у Привременој народној влади Демократске Федеративне 
Југославије, која је актом краљевских намесника образована 
7. марта 1945. године. Међутим, политички компромис 
са комунистима није био могућ и Милан Грол 18. августа 
1945. подноси оставку на место потпредседника Владе. 
Убрзо потом биће изложен увредљивој и омаловажавајућој 
политичкој пропаганди усмереној ка обезвређивању 
његове личности у јавности, те се Грол потпуно повлачи из 
политичког живота. 

Уважавање значаја културолошке и етничке разноликости у 
политичким збивањима на Балкану, преиспитивање снаге и 
примењивости демократских начела организације друштва и 
доследно залагање за парламентарну демократију сврставају 
Милана Грола у ред најзначајнијих учесника у политичком 
животу прве половине двадесетог века на овим просторима.

Из библиотеке
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ИЗЛОЖБА „СРПСКА ГЕОЛОГИЈА“

Потпредседник Народне скупштине проф. др Владимир 
Маринковић отворио је 11. октобра 2017. године изложбу 
„Српска геологија“. Изложба је приређена поводом заседања 

Европског геолошког завода у Београду 9–13. октобра 2017. 
године, чији је домаћин Геолошки завод Србије, а говори 
о првом великом прогресу геологије у Србији, важним 
историјским етапама, развоју Рударско-геолошког факултета 
и Геолошког завода Србије.

110 ГОДИНА ОД ПОЛАГАЊА КАМЕНА ТЕМЕЉЦА 
ЗА ИЗГРАДЊУ ДОМА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

Поводом обележавања 110 година од полагања камена 
темељца за изградњу Дома Народне скупштине, 28. августа 
2017. године у централном холу Дома Народне скупштине 
приређена је изложба слика из фонда Народне скупштине. 

Језгро скупштинске збирке уметничких слика чине портрети 
осам председника Народне скупштине у периоду између 
два светска рата аутора Уроша Предића и Ивана Тишова, 
која је касније обогаћивана делима савремених аутора. Од 
декоративног сликарства тог периода у Скупштини су се 
налазила дела Саве Шумановића, Петра Добровића, Косте 
Хакмана, Зоре Петровић,  Васе Поморишца.

Скупштина  
и грађани 

Изложба Српска геологија
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Скупштина и грађани

Допуњавање скупштинске збирке настављено је после Другог 
светског рата. О томе која ће дела бити откупљена одлучивале 
су државне комисије. У том периоду збирка је обогаћена 
делима аутора из свих крајева тадашње Југославије. При 
избору аутора водило се рачуна, између осталог, о равномерној 
заступљености, па су се тако поред Мила Милуновића, 
Петра Лубарде, Милана Коњовића, Петра Омчикуса и Јована 
Бијелића нашла и мање позната сликарска имена. Данас 
представља антологијску збирку југословенског сликарства 
средине и друге половине 20. века.

Након петооктобарских догађаја 2000. године Министарство 
културе Републике Србије Народној скупштини поклонило 

је 39 слика, којима је колекција допуњена. Реч је о делима 
савремених аутора, међу којима су Милош Бајић, Владимир 
Дунић, Божидар Дамјановски, Милић Станковић од Мачве,  
Воја Станић и други. 

Уметничка збирка обогаћена је 2014. године портретом 
Стевана Ћирића, председника Народне скупштине од 1935. 
до 1936. године (рад Уроша Предића), који је Народној 
скупштини поклонила његова ћерка Евелина Милеуснић. 
Такође, 2015. године Јелисавета Карађорђевић поклонила је 
Народној скупштини портрет кнеза Павла Карађорђевића, 
рад Савеља Сорина из 1939. године.

ИЗЛОЖБА „НАИВНА УМЕТНОСТ СРБИЈЕ“ У ДОМУ 
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

У Дому Народне скупштине приређена је изложба „Наивна 
уметност Србије“, на којој је изложено 41 дело 21 уметника 
наивца.  На изложби су приказана дела наивних сликара 
који су излагали на самосталним и групним изложбама у 
нашој земљи и најпрестижнијим међународним изложбама, 
а њихова дела уврштена су у сам врх светског наивног 
сликарства.

Између осталих, изложена су дела Јана Бачура, Зузане 
Халупове, Јана Глозика, Драгана Глигоријевића, Милована 
Лазаревића, Владимира Кепића, Драгана Михаиловића и 
других.

Представљању наивне (самоуке) уметности изузетно су 
допринели ствараоци без ликовног образовања, углавном из 

сеоских средина као што су Ковачица и Падина, насељеним 
претежно Словацима. Међутим, наивним сликарством баве 
се наши суграђани широм Србије. Намера је била да овом 
изложбом управо то и прикажемо.

Инспирацију за своја дела ови уметници проналазе у свету који 
их окружује или који је окруживало њихове претке – традиција 
у најширем значењу речи, обичаји, обреди, митологија, 
пољопривредни радови, свадбе, весеља, снови, фантазије... 
Аутори бајковито идеализују село и живот на њему. 

Наива је сликарство најчешће ведрих и топлих боја, особеног 
колорита, који је раскошан, некада снажан, некада нежан. 
Слобода изражавања је бесконачна, а главно правило у 
наивном сликарству јесте то да правила нема. 

Својим колоритом и разноврсношћу тема наивно сликарство 
привлачи велики број љубитеља ове врсте уметности. 
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ЂОРЂЕ МИЛИЋЕВИЋ 
потпредседник Народне скупштине

Посланичка група:

Посланичка група Социјалистичка партија 
Србије 

Година рођења: 1978.

Занимање: Дипломирани економиста

Датум потврђивања посланичког мандата:  
03.06.2016.

Чланство у одборима: Одбор за одбрану 
и унутрашње послове (члан), Одбор за 

административно-буџетска и мандатно-
имунитетска питања (члан), Одбор за 

права детета (члан), Одбор за финансије, 
републички буџет и контролу трошења 

јавних средстава (заменик члана)

Место пребивалишта: Ваљево

Представљамо

Који су Вам омиљени писци, да ли их имате?
Волим да читам наше класике, као што су Андрић, Меша 
Селимовић, Борисав Станковић.  У последње време интере-
сује ме и литература везана за историју, поготово савремена 
политичка историја 20. века. Од писаца не бих могао да 
издвојим никог посебно, али свакако највише уживам у дома- 
ћој књижевности.

Налазите ли времена да читате?
Нажалост, све мање времена налазим за читање. Ипак, 
пошто живим у Ваљеву и путујем сваки дан на седнице, често 
то време користим да читам.

Да ли сте имали хероје/узоре у детињству, имате 
ли их сада и које?
У детињству сам волео да читам стрипове и вероватно да 
су ми многи стрип-јунаци помало били хероји.  Оно што је 
сигурно то је да су ми и у детињству узор били родитељи, као 
што су и данас, а највећа подршка породица.  Свакако да имам 
и политичке узоре; ту пре свега мислим на председника моје 
странке Ивицу Дачића, који је од Социјалистичке партије 
Србије створио модерну социјалдемократску партију са 
стабилним бирачким телом.

Шта некога чини херојем?
Верујем да су у данашњим околностима, имајући у виду све 
изазове с којима се човек сусреће у савременом друштву, 
доследност, истрајност и храброст главне одлике хероја 
данашњице. За мене је херој сваки човек који је доследан 
својим принципима, који тежи својим идеалима и не одустаје 
од постављеног циља.  

Како изгледа један Ваш дан ван НСРС?
Ништа мање интезиван у односу на радни дан у НСРС.  Велики 
део обавеза које су саставни део посла потпредседника 
Народне скупштине Републике Србије и народног посланика 

обављам ван скупштинске сале, како у свакодневном контакту 
с грађанима у Посланичкој канцеларији у Ваљеву, тако и 
широм Србије. С друге стране, као и код већине мојих колега,  
партијски ангажман представља велики део мојих радних 
обавеза, било да се ради о састанцима, обиласку терена или 
другим активностима.  Упркос томе, налазим времена и за 
спортске активности. Велики сам љубитељ малог фудбала. 
Пријатељи из Ваљева и ја заједно смо основали фудбалски 
клуб, који је на досадашњим такмичењима постигао значајне 
резултате. Изузетно сам поносан на то и у свакој прилици 
трудим  се да промовишем спорт и здрав живот. 

Шта се мења кад неко постане народни 
посланик?
Функција народног посланика као представника народа 
у највишем законодавном телу носи са собом свакако 
велику одговорност, како према грађанима који су нас 
изабрали, тако и према институцији коју представљамо. У 
том контексту и са ове временске дистанце, имајући у виду 
да ми је ово четврти мандат народног посланика, морам 
да признам да је избор за народног посланика мени лично 
донео велике промене, и у професионалном и у приватном 
смислу. Искуства и знања стечена у досадашњем периоду 
за мене су од непроцењивог значаја и трудим се да их у 
свакодневном раду, заједно са својим колегама, применим 
на општу добробит грађана. С друге стране, и поред свих 
специфичности посла којим се бавим, на њега гледам као и 
на сваки други посао и трудим се да га, колико је то могуће, 
ускладим са приватним и породичним животом. 

Имате ли неки мото / девизу које се држите?
Као социјалисти, блиска ми је мисао Тагореа, који је рекао 
да „цивилизацију не смемо судити и ценити на темељу тога 
колику је моћ остварила, већ по томе колико је у својим 
законима и делима исказала љубав према човеку“.  Дакле, 
тежиште политичког деловања мора бити усмерено на 
човека и његове потребе, и то треба да нам буде императив.


