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на папиру из 
одговорних 

извора.

Поштовани читаоци,
Пред вама се налази трећи по реду троброј информативног бил-
тена Кворум, који обухвата активности Народне скупштине у ју-
ну, јулу и августу.

Као и у претходним издањима, информисаћемо вас о законо-
давном раду, међународним активностима и другим пословима 
које је Народна скупштина вршила током последња три месеца. 
Народна скупштина је у периоду јун – август донела 31 закон.

На страницама „Кворума” се можете детаљније информисати и 
о избору министра финансија, посланичким питањима, као и но-
вим народним посланицима у Парламенту.

Посебно нас радује што можемо да вас известимо о завршној фа-
зи имплементације Твининг пројекта, чиме је Народна скупшти-
на испунила све преузете обавезе из Твининг уговора и потвр-
дила да је респектабилан партнер парламентима држава члани-
ца Европске уније.

У рубрици „Скупштина и грађани” моћи ћете да прочитате текст 
о изложби поводом обележавања 100 година од почетка Првог 
светског рата, коју је Народна скупштина у сарадњи са Архивом 
Србије организовала 28. јула 2014. године, на исти дан када је пре 
100 година Аустроугарска телеграмом објавила рат Србији.

До следећег „Кворума” срдачан поздрав,

 
Генерални секретар
Јана Љубичић
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Закони које је Народна 
скупштина донела

Народна скупштина је у периоду јун – 
август донела 31 закон.

На седници Другог Ванредног засе-
дања Народне скупштине у 2014. го-
дини усвојени су: Закона о заштити 
потрошача; Закон о изменама и до-
пунама Закона о електронским кому-
никацијама; Закон о изменама и допу-
нама Закона о поштанским услугама и 
Закон о изменама и допунама Закона 
о путним исправама.

На седници Трећег Ванредног засе-
дања Народне скупштине у 2014. го-
дини усвојени су: Закон о потврђи-
вању Финансијског уговора између 
Републике Србије и Европске инвес-
тиционе банке Рехабилитација и без-
бедност путева; Закон о потврђивању 
Споразума о зајму (Пројекат рехабилита-
ције путева и унапређења безбедности 
саобраћаја) између Републике Србије 
и Међународне банке за обнову и раз-
вој и Закон о потврђивању Споразума о 
зајму (Пројекат рехабилитације путева 
и унапређења безбедности саобраћаја) 

између Републике Србије и Европске 
банке за обнову и развој.

На седници Четвртог Ванредног за-
седања Народне скупштине у 2014. 
години усвојен је Закон о изменама 
и допунама Закона о Безбедносно-
информативној агенцији.

На седници Петог Ванредног засе-
дања Народне скупштине у 2014. го-
дини усвојени су: Закон о изменама 
и допунама Закона о пореском пос-
тупку и пореској администрацији; 
Закон о потврђивању Уговора о изме-
нама и допунама Финансијског угово-
ра (Унапређење објеката правосудних 
органа) између Републике Србије и 
Европске инвестиционе банке; Закон 
о потврђивању Уговора између Владе 
Републике Србије и Владе Републике 
Јерменије о избегавању двоструког 
опорезивања у односу на порезе на 
доходак и на имовину; Закон о по-
тврђивању Споразума између Владе 
Републике Србије и Владе Уједињених 
Арапских Емирата о укидању виза 
за носиоце дипломатских и службе-
них/специјалних пасоша; Закон о по-
тврђивању Споразума између Владе 
Републике Србије и Владе Републике 

Италије о сарадњи у области одбране; 
Закон о потврђивању Споразума из-
међу Владе Републике Србије и Владе 
Републике Пољске о сарадњи у об-
ласти одбране; Закон о потврђивању 
Споразума између Владе Републике 
Србије и Владе Руске Федерације о 
војној сарадњи; Закон о потврђивању 
Споразума између Владе Републике 
Србије и Владе Републике Молдавије 
о сарадњи у области одбране; Закон 
о потврђивању Споразума између 
Владе Републике Србије и Владе 
Републике Азербејџан о сарадњи у об-
ласти одбране; Закон о потврђивању 
Меморандума о разумевању између 
Владе Републике Србије и Уједињених 
нација, који обезбеђује ресурсе пре-
лазним снагама Уједињених нација у 
Либану (UNIFIL).

На седници Шестог Ванредног засе-
дања Народне скупштине у 2014. го-
дини усвојени су: Закон о изменама 
и допунама Закона о раду; Закон о 
изменама и допунама Закона о пен-
зијском и инвалидском осигурању и 
Закон о отклањању последица попла-
ва у Републици Србији.
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На седници Седмог Ванредног засе-
дања Народне скупштине у 2014. го-
дини усвојени су: Закон о приватиза-
цији; Закон о изменама и допунама 
Закона о стечају; Закон о изменама и 
допунама Закона о поступку регис-
трације у Агенцији за привредне ре-
гистре; Закон о јавном информисању 
и медијима; Закон о електронским ме-
дијима и Закон о јавним медијским 
сервисима.

На седници Осмог Ванредног засе-
дања Народне скупштине у 2014. го-
дини усвојени су: Закон о оверавању 
потписа, рукописа и преписа; Закон о 
промету непокретности; Закон о до-
пунама Закона о судским таксама и 
Закон о здравственој заштити.

Одлуке које је Народна 
скупштина донела

Народна скупштина је у периоду јун – 
август донела

На седници Другог Ванредног за-
седања у 2014. години Народна 
скупштина је усвојила Одлуку о 
усвајању Годишњег плана употребе 
Војске Србије и других снага одбра-
не у мултинационалним операцијама 
у 2014. години и Одлуку о учешћу при-
падника Војске Србије у мултинацио-
налним операцијама у 2014. години.

Изабрани чланови Комисије 
за контролу извршења 
кривичних санкција

На седници Петог Ванредног засе-
дања у 2014. години Народна скупшти-
на је за чланове Комисије за контро-
лу извршења кривичних санкција иза-
брала: Тању Томашевић Дамњановић, 
Меху Омеровића (председник), 
Неђу Јовановића, Олену Папугу и др 
Предрага Мијатовића.

Разматрани извештаји 
независних државних органа

На Четвртој посебној седници у 2014. 
години, Народна скупштина је разма-

трала извештаје о раду за 2013. годи-
ну Заштитника грађана; Повереника 
за заштиту равноправности; Државне 
ревизорске институције и Агенције 
за борбу против корупције. На истој 
седници, Народна скупштина је раз-
матрала и Извештај о спровођењу 
Закона о слободном приступу инфор-
мацијама од јавног значаја и Закона о 
заштити података о личности за 2013. 
годину који је доставио Повереник за 
информације од јавног значаја и заш-
титу података о личности.

Такође, на седници Трећег ванред-
ног заседања у 2013. години, Народна 
скупштина је разматрала извештаје о 
раду за 2013. годину Републичке из-
борне комисије у поступцима јав-
них набавки, Фискалног савета и 
Централног регистра, депоа и кли-
ринга хартија од вредности.

С тим у вези, Народна скупштина је 
усвојила одређене закључке које су 
предложили: Одбор за правосуђе, др-
жавну управу и локалну самоуправу, 
Одбор за људска и мањинска права и 
равноправност полова и Одбор за фи-
нансије, републички буџет и контролу 
трошења јавних средстава. Закључке 
можете наћи на интернет страници 
Народне скупштине http://www.parlament.

gov.rs/akti/ostala-akta/doneta-akta/doneta-

akta.1039.html

Разматран Извештај о 
елементарној непогоди – поплави 
која је задесила Републику Србију

На седници Шестог ванредног засе-
дања у 2014. години Народна скупшти-
на је разматрала Извештај Владе о 
елементарној непогоди – поплави 
која је задесила Републику Србију и 
мерама које су предузете ради спаса-
вања становништва и одбране угро-
жених места од поплава. С тим у ве-
зи, Народна скупштина је усвојила од-
ређене закључке које су предложили: 
Одбор за просторно планирање, са-
обраћај, инфраструктуру и телекому-
никације, Одбор за одбрану и унутра-
шње послове, Одбор за спољне по-
слове, Одбор за привреду, регионал-
ни развој, трговину, туризам и енер-
гетику, Одбор за правосуђе, државну 
управу и локалну самоуправу, Одбор 
за финансије, републички буџет и кон-
тролу трошења јавних средстава и 
Одбор за пољопривреду, шумарство 
и водопривреду. Закључке можете 
наћи на интернет страници Народне 
скупштине http://www.parlament.gov.rs/akti/

ostala-akta/doneta-akta/doneta-akta.1039.html

Посебне седнице 
Народне скупштине

На Петој посебној седници, одржаној 
4. августа, Народна скупштина иза-
брала је констатовала оставку коју 
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је на функцију министра привреде 
поднео др Душан Вујовић, чиме му је 
престао мандат министра привреде.

На истој седници, Народна скупшти-
на је разматрала предлог који је пред-
седник Владе поднео Народној скупш-
тини за кандидата за министра финан-
сија, др Душана Вујовића, који је по-
том положио заклетву пред народним 
посланицима.

Посланичка питања последњег 
четвртка у месецу

Дана 31. јула 2014. године минист-
ри у Влади Републике Србије одгова-
рали су на питања која су поставља-
ли народни посланици у периоду од 
16.00 до 19.00 часова. На посланич-
ка питања одговарали су председник 
Владе Републике Србије Александар 
Вучић, први потпредседник Владе и 
министар спољних послова Ивица 
Дачић, потпредседник Владе и ми-
нистар грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре Зорана Михајловић, 
потпредседник Владе и министар др-
жавне управе и локалне самоупра-
ве др Кори Удовички, потпредседник 
Владе и министар трговине, туризма 
и телекомуникација Расим Љајић, ми-
нистар привреде Душан Вујовић, ми-
нистар пољопривреде и заштите жи-
вотне средине проф. др Снежана 
Богосављевић Бошковић, министар 
рударства и енергетике Александар 
Антић, министар унутрашњих посло-
ва др Небојша Стефановић, министар 
одбране Братислав Гашић, министар 
просвете, науке и технолошког раз-
воја Срђан Вербић, министар здра-
вља Зоран Лончар, министар за рад, 
запошљавање, борачка и социјал-
на питања Александар Вулин, ми-
нистар културе и информисања Иван 
Тасовац, министар без портфеља заду-
жен за европске интеграције Јадранка 
Јоксимовић и министар без портфеља 
задужен за ванредне ситуације мр 
Велимир Илић. Стенографске белеш-
ке са ове седнице можете наћи на ин-
тернет страници Народне скупштине 
http://www.parlament.gov.rs/Poslani%C4%8Dka_

pitanja_u_julu_.22066.941.html

Престанак мандата

У периоду јун – август 2014. годи-
не оставке на функцију народног по-
сланика поднели су Сања Туцаковић, 
проф. др Петар Шкундрић и Миљана 
Зиндовић.

Нови посланици у клупама

У периоду јун – август 2014. године 
Народна скупштина потврдила је ман-
дате народним посланицима Душану 
Васиљевићу, Гордани Топић и Ђорђу 
Чабаркапи.

Активности одбора

Одбор за административно-буџетска 
и мандатно-имунитетска питања је на 
седницама одржаним 7. и 23. јула до-
нео Одлуку о поступању са тајним по-
дацима и Одлуку о условима и начину 
коришћења службених возила за пот-
ребе Народне скупштине.

Одлуком о поступању са тајним по-
дацима уређује се начин поступања 
са документима који садрже тај-
не податке у Народној скупштини и 
утврђује обавеза генералног секрета-
ра Народне скупштине да донесе ак-
те којима ће се ближе уредити посту-
пање са тајним подацима, примена по-
себних мера надзора над поступањем 
са тајним подацима у Народној скупш-
тини, начин архивирања и уништа-
вања тајних података као и друга пи-
тања с тим у вези. Одлуку можете 
наћи на интернет страници Народне 
скупштине у делу АКТИ – Одлуке 
Одбора за административно-буџетска 
и мандатно-имунитетка питања.

Одлуком о условима и начину ко-
ришћења службених возила за пот-
ребе Народне скупштине уређују се 
услови и начин коришћења службе-
них возила за службене потребе у 
Народној скупштини, опис послова и 
задатака за чије обављање се даје мо-
гућност коришћења службених во-
зила, као и круг лица која имају пра-
во на њихово коришћење. Имајући у 
виду Закључак Комисије за одобра-

вање употребе службених возила 
којим је Народној скупштини одобре-
но на коришћење осам службених во-
зила (5 службених возила са возачем 
и 3 службена возила), као и потребу 
рационализације и смањења трош-
кова њихове употребе, овом одлуком 
се у односу на до сада важећу Одлуку 
Административног одбора о услови-
ма и начину коришћења службених 
возила за потребе Народне скупшти-
не од 8. фебруара 2012. године, сужа-
ва круг лица која имају право на стал-
ну употребу службеног возила та-
ко што осим председника Народне 
скупштине, то право има и генерални 
секретар Народне скупштине, док ос-
тала лица то право остварују подно-
шењем писаног захтева генералном 
секретару. Одлуку можете наћи на ин-
тернет страници Народне скупштине 
у делу АКТИ – Одлуке Одбора за ад-
министративно-буџетска и мандатно-
имунитетка питања.

Одбор за културу и информисање је 
на седници одржаној 2. јуна, разма-
трао проблем угрожености култур-
не баштине Србије. Такође, члано-
ви Одбора су разговарали о стању 
медијских слобода у Србији, утицају 
друштвених мрежа на формирање 
јавног мњења, питању цензуре на 
Интернету, улози такозваних конвен-
ционалних медија и потреби заштите 
основних људских права, међу који-
ма је и право на информисање и не-
опходности заштите културне баш-
тине на локалном нивоу и подизања 
свести о њеном значају. У наставку се-
днице приказан је кратак филм орга-
низације Еуропа Ностра под називом 
„Седам најугроженијих”.

Члановима Одбора за одбрану и 
унутрашње послове се на седни-
ци одржаној 14. јуна представио ми-
нистар одбране Републике Србије 
Братислав Гашић.

Одбор за европске интеграције је 
на седници одржаној 4. јуна усвојио 
Одлуку о поступку разматрања пред-
лога преговарачке позиције у проце-
су преговора о приступању Републике 
Србије Европској унији, којом је 
уређен поступак разматрања предло-
га преговарачке позиције на седници 
Одбора за европске интеграције и од-
бора у чијем су делокругу питања из 
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одговарајуће преговарачке позиције 
у процесу преговора о приступању 
Републике Србије Европској унији.

Чланови Одбора за образовање, на-
уку, технолошки развој и информа-
тичко друштво су на седници одржа-
ној 6. јуна, размотрали проблем не-
регулисаних стандарда и процеду-
ра за стицање научних звања, и као 
непостојања стандарда и процеду-
ра за утврђивање аутентичности на-
учних радова. Седници су присуство-
вали и у расправи учествовали др-
жавни секретар у Министарству про-
свете, науке и технолошког развоја 
др Александар Белић, председни-
ца Националног савета за научни и 
технолошки развој др Вера Дондур, 
председник Националног савета за 
високо образовање проф. др Срђан 
Станковић и испред Конференције 
универзитета Србије (КОНУС) про-
ректорка за науку Универзитета у 
Београду проф. др Ивана Поповић 
и ректор Мегатренд универзитета 
проф. др Мића Јовановић.

Такође, Одбор је на седници одржа-
ној 18. јуна, размотрао Информацију 
о поступку акредитације високошкол-
ских установа, провери квалитета и 
вредновању студијских програма. Том 
приликом је истакнуто да је у протек-
лих годину дана Комисија за акреди-
тацију и проверу квалитета дала акре-
дитације за 45 високошколских уста-
нова, а да је четири добило акт упозо-
рења, да су успостављени стандарди 
за поступак акредитације и да је сис-
тем хармонизован са европским стан-
дардима, као и да ће се у будућности 
наставити даље са усавршавањем по-
стављених стандарда.

Одбор за здравље и породицу је на 
седници одржаној 9. јуна, разматрао 
епидемиолошку ситуацију у подручји-
ма погођеним поплавама у Републици 
Србији. Чланови Одбора су се интере-
совали за стање у локалним средина-
ма када је у питању запрашивање ко-
мараца, збрињавање хроничних бо-
лесника из поплављених подручја и 
одлагање комуналног отпада.

Представници Форума младих са ин-
валидитетом су члановима Одбора 
за рад, социјална питања, друштвену 
укљученост и смањење сиромаштва 

на седници одржаној 9. јуна, предста-
вили Платформу за синдикално орга-
низовање особа са инвалидитетом и 
резултати истраживања њиховог по-
ложаја на тржишту рада.

Чланови Одбора за пољопривреду, 
шумарство и водопривреду су на се-
дници одржаној 10. јуна, разматра-
ли извештаје надлежних органа веза-
не за ситуацију у пољопривреди и во-
допривреди после елементарне не-
погоде која је захватила Републику 
Србију. Након дискусије, Одбор је ус-
војио одређене закључке које је упу-
тио Влади Републике Србије.

Такође, Одбор је на седници одржаној 
30. јуна разматрао информације о нена-
менском трошењу средстава за подсти-
цаје у пољопривредној производњи и 
Извештај о мерама предузетим пово-
дом закључака Одбора од 20. јуна 2014.
године о стању у сточарству, ветерини 
и актуелној ситуацији са извозом меса 
у земље Царинског савеза. Током рас-
праве установљено је да су српска и ру-
ска служба имале различите резултате 
анализе свињског меса српског порек-
ла извезеног за Русију због чега је нео-
пходно усагласити их и увести што хит-
није електронску церфтификацију меса 
приликом извоза у земље Царинског 
савеза. Представници Министарства 
су на седници изразили спремност да 
заједно са члановима Одбора у наред-
ном периоду размотре и злоупотребе 
трошења средстава из аграрног буџета 
и изнађу начинe како да се злоупотре-
бе спрече.

Одбор за контролу служби без-
бедности је на седници одржа-
ној 17. јуна усвојио Извештај о ра-
ду Војнобезбедносне агенције за пе-
риод од 1. октобра 2013. године до 1. 
априла 2014. године и костатовао да 
је Војнобезбедносна агенција у из-
вештајном периоду контраобавештај-
ним и безбедносним мерама ефикас-
но штитила Министарство одбране, 
Војску Србије и одбрамбене припре-
ме земље у целини, у складу са закон-
ском регулативом. Одбор је препору-
чио покретање иницијативе за измену 
законских решења која ће допринети 
ефикасности рада службе, редефини-
сању делокруга и задатака службе као 
и прилагођавању реалним безбед-
носним изазовима, ризицима и пре-

тњама којима је изложен систем од-
бране у целини.

На седници одржаној 18. јуна Одбор је 
усвојио Извештај о раду Безбедносно-
информативне агенције за пери-
од од 1. октобра 2013. године до 
31. марта 2014. године и разматрао 
Извештај о набавкама добара, услу-
га и радова у периоду од 01. априла 
2013. године до 31. децембра 2013. 
године. Констатовано је да су у из-
вештајним периодима биле обух-
ваћене све најзначајније активнос-
ти Безбедносно-информативне аген-
ције и истакнута неопходност доно-
шења новог нормативног оквира 
којим ће се уредити рад Безбедносно-
информативне агенције у складу са 
савременим европским стандарди-
ма и наглашена спремност чланова 
Одбора да се активно укључе у ове ак-
тивности. Позитивно је оцењено про-
фесионално поступање и рад припа-
дника Безбедносно-информативне 
агенције а дата је и пуна подршка у 
остваривању приоритетних задата-
ка Безбедносно-информативне аген-
ције на заштити безбедносних и дру-
гих интереса Републике Србије и ње-
них грађана.

На седници одржаној 19. јуна, 
Одбор је усвојио Извештаје о раду 
Војнообавештајне агенције закључно 
са 31. мартом 2014. године. Оцењено 
је да извештаји пружају свеобухва-
тан увид у најважније сегменте рада 
ове службе безбедности у извештај-
ним периодима, и истакнута је пуна 
подршка даљем координираном и 
усклађеном раду служби безбедности 
на плану заштите националних инте-
реса и спровођења безбедносно-оба-
вештајне политике Републике Србије.

Одбор за за финансије, републич-
ки буџет и контролу трошења јавних 
средстава је на седници одржаној 16. 
јуна разматрао Извештај о пословању 
Централног регистра, депоа и кли-
ринга хартија од вредности за 2013. 
годину, са Финансијским извештајем 
Централног регистра за 2013. годину 
и Извештајем независног ревизора. С 
тим у вези, Одбор је припремио пред-
лог закључка који је упутио Народној 
скупштини на усвајање. На истој сед-
ници, Одбор је разматрао: Извештај о 
раду Републичке комисије за зашти-
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ту права у поступцима јавних набав-
ки у периоду од 1. априла до 30. јуна 
2013. године са Информацијом о ра-
ду Републичке комисије у периоду од 
1. априла до 30. септембра 2013. годи-
не; Извештај о раду Републичке коми-
сије за заштиту права у поступцима 
јавних набавки у периоду од 1. јула до 
31. децембра 2013. године; Извештај 
Управе за јавне набавке о спроведе-
ном надзору над применом Закона 
о јавним набавкама за 2013. годину; 
Извештај Грађанског надзорника о из-
вршеном поступку надгледања јав-
не набавке пружања здравствених 
услуга хипербаричне оксигенотера-
пије услед попуњености капацитета 
здравствених установа из Плана мре-
же здравствених установа за 2014. го-
дине, у отвореном поступку наручио-
ца Републичког фонда за здравстве-
но осигурање и Извештај о спроведе-
ним набавкама у области одбране и 
безбедности Канцеларије за европске 
интеграције за 2013. годину.

На седници Одбора одржаној 11. 
јула, чланови Одбора су разма-
трали Предлог измена и допуна 
Финансијског плана Комисије за хар-
тије од вредности за 2014. годину. 
Том приликом су од представника 
Комисије за хартије од вредности за-
хтевали да се додатно доставе пода-
ци ради комплетирања Предлога из-
мена и допуна финансијског плана 
Комисије за хартије од вредности за 
2014. годину, у делу који се односи на 
измену систематизације радних мес-
та, као и на примедбе за које нису про-
нађена решења и добијена сагласност 
од Министарства финансија.

Одбор за дијаспору и Србе у регио-
ну на седници одржаној 16. јуна, раз-
мотрио је Извештај о прикупљању по-
моћи дијаспоре за подручја угроже-
на од поплава у Србији. Том приликом 
је наведено да је помоћ за поплавље-
на подручја упутило око 1300 удру-
жења из иностранства, да су наши ам-
басадори и конзули преко локалних 
средстава информисања, апеловали 
на становништво да учествују у при-
купљању помоћи и да је у ту сврху от-
ворен и paypal рачун за уплате из ино-
странства. До сада је дијаспора учест-
вовала са уплатама од 824.000 евра, а 
до 13. јуна стигла је и помоћ од 20 ми-
лиона евра у роби. Чланови Одбора су 

се интересовали за начин поступања 
са лековима и медицинским сред-
ствима која стижу као помоћ и нео-
пходност поштовања прописа који 
се односе на стандарде за та сред-
ства. Након расправе, Одбор је једно-
гласно усвојио одређене закључке: 
1) Одбор тражи од дипломатско-кон-
зуларних представништва да припре-
ме извештаје по питању ангажовања 
свих дипломатско-конзуларних пред-
ставништава Републике Србије у све-
ту на прикупљању помоћи за под-
ручја угрожена поплавама; 2)Одбор 
тражи од Министарства здравља јас-
на и прецизна упутства по питању 
слања хуманитарне помоћи у меди-
цинским и санитетским средстви-
ма из иностранства, како би се спре-
чиле испоруке средстава која не ис-
пуњавају стандарде који нису у скла-
ду са нормативима из ове области; 
3) Одбор апелује на Министарство 
спољних послова и друга министар-
ства да учине додатне напоре по пи-
тању информисања дијаспоре и Срба 
у региону о размерама поплава у 
Србији и начину пружања помоћи уг-
роженом становништву и подржава 
активности Министарства спољних 
послова по питању представљања 
филмских и других културних оства-
рења из Србије у земљама из којих 

се помоћ упућује; 4)Одбор тражи од 
Министарства спољних послова да 
преко својих дипломатско-конзулар-
них представништава анимира ло-
кално становништво за прикупљање 
помоћи страдалима у поплавама. 

Одбор за привреду, регионални раз-
вој, трговину, туризам и енергетику је 
на седници одржаној 19. и 24. јуна и 1. 
јула 2014. године обавио разговоре 
са десет учесника јавног конкурса за 
избор председника и чланова Савета 
Комисије за заштиту конкуренције. С 
тим у вези, Одбор је одредио трочла-
ну радну групу која ће утврдити пред-
лог испуњености услова јавног кон-
курса за избор председника и члано-
ва Савета Комисије за заштиту конку-
ренције.

Одбор за Косово и Метохију је на се-
дници одржаној 1. августа, размо-
трио Извештај о раду Канцеларије за 
Косово и Метохију у периоду од јану-
ара до јуна 2014. године. Извештајем 
су била обухваћена питања прива-
тизације, повратка, помоћ запосле-
нима, привредни развој, као и процес 
преговора са Приштином и присту-
пање ЕУ. Наглашено је да је Србија 
доследно и у потпуности спроводи-
ла Бриселски споразум и поштовала 
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рокове, што није случај са приштин-
ском страном, као и да је суштин-
ски промењен однос и заузет акти-
ван став према Косову и Метохији, ка-
ко би се обезбедио што већи утицај 
у покрајинским институцијама, што 
је дало и прве резултате. Посебно је 
истакнута неопходност побољшања 
социјално-економских прилика на 
Косову и Метохији кроз израду пла-
на оживљавања привреде. На седни-
ци, било је речи и о досадашњем току 
преговора о приступању Републике 
Србије Европској унији, са посебним 
освртом на Поглавље 35. Чланови 
Одбора су донели Закључак да члано-
ви и заменици чланова Одбора, зајед-
но са представницима Канцеларије за 
Косово и Метохију, у наредном пери-
оду, посећују територију Аутономне 
покрајине Косово и Метохија, у циљу 
остваривања боље међусобне са-
радње, и помоћи у раду Канцеларије. 
Седници су присуствовали начелници 
Управних округа са Косова и Метохије, 
као и представник Канцеларије висо-
ког представника ЕУ.

Одржана Годишња регионална 
конференција представника 
одбора за одбрану и безбедност 
парламената Југоисточне Европе

Народни посланик Дубравка 
Филиповски представљала је Одбор 
за одбрану и унутрашње послове 
Народне скупштине на Годишњој ре-
гионалној Конференцији представ-
ника одбора за одбрану и безбедност 
парламената Југоисточне Европе, 
одржаном 5. и 6. јуна у Центру за 
безбедносну сарадњу – РАЦВИАЦ у 
Ракитју. Она је своја излагања имала у 
оквиру панела „Сузбијање корупције, 
екстремизма и илегалних миграција„, 
у којима је представила кораке које 
је Србија учинила на плану сузбијања 
корупције, нагласила озбиљност поја-
ве „религијски екстремизам„, као и 
потребу јачања контроле на граница-
ма и унапређење сарадње дуж права-
ца илегалне миграције.

Учешће сталне делегације Народне 
скупштине на 21. Генералној 

скупштини Интерпарламентарне 
скупштине православља

Делегација Народне скупштине учест-
вовала је на 21. Генералној скупшти-
ни Интерпарламентарне скупшти-
не православља (ИСП) у Москви, од 
26. до 30. јуна. Главна тема дебате би-
ла је: „Парламентарна демократија – 
хришћанство–православље: вред-
ности и значења». Током Генералне 
скупштине одржани су и избо-
ри за органе Интерпарламентарне 
скупштине православља, а шеф стал-
не делегације Народне скупшти-
не у Интерпарламентарној скупшти-
не православља, Александар Чотрић 
изабран је за председника Одбора 
за културу ИСП.  Такође, потписана је 
и Декларација министара културе од 
стране представника министарста-
ва културе Руске Федерације, Грчке, 
Кипра и Јерменије, којом се позива 
на поштовање принципа толеранције, 
различитости и солидарности у циљу 
јачања демократије, узајамног разу-
мевања и зближавања народа.
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Одржан састанак чланица 
Женске парламентарне мреже и 
посланице Парламента Финске

Чланице Женске парламентарне мре-
же састале су се са народном посла-
ницом Парламента Финске Елизабет 
Нoхлер (Elisabeth Naucler) како би раз-
мениле искуства када су у питању теш-
коће са којима се сусрећу жене анга-
жоване у међународној безбедности и 
европској дипломатији, како успоста-
вити механизам надзора Парламента 
над европским пословима владе и 
која је улога народних посланика у по-
дизању свести о важности учешћа же-
на у дипломатији и у решавању кон-
фликата. Састанку су присуствова-
ли и амбасадор Финске у Србији Њ.Е. 
Пек Орпан (Pekko Orpana), замени-
ца Амбасадора Финске у Србији Оути 
Исотало (Outi Isotalo) и председница 
Београдског фонда за политичку изу-
зетност Соња Лихт.

Председница Народне 
скупштине разговарала са 
секретаром Свете Столице

Председница Народне скупштине Маја 
Гојковић разговарала је са секрета-
ром Свете Столице за односе са држа-
вама Домиником Мамбертијем и том 
приликом захвалила на помоћи Свете 
Столице и апелима папе Франциска 
за помоћ пострадалима у поплава-
ма у Србији и Босни и Херцеговини. 
Она је том приликом изразила и за-
довољство због унапређења односа 
Србије и Свете Столице и поздрави-
ла потписивање споразума у области 
високог образовања између Србије и 
Свете Столице, чију ће примену подр-
жати Народна скупштина. Такође, зах-
валила се и на подршци Србији на путу 
ка Европској унији.

Председница Народне 
скупштине разговарала са 
потпредседником Владе и 
министром спољних послова и 
европских интеграција Црне Горе

Председница Народне скупшти-
не Републике Србије Маја Гојковић 

разговарала је са потпредседником 
Владе Црне Горе и министром спољ-
них послова и европских интеграција 
Игором Лукшићем.

Одржан шести састанак 
Националног огранака Глобалне 
организације парламентараца за 
борбу против корупције (GOPAC)

Национални огранак GOPAC, одржао 
је шести састанак, на коме је за секре-
тара Извршног одбора Глобалне ор-
ганизације парламентараца за бор-
бу против корупције у Србији по-
ново изабрана народна посланица 
Стефана Миладиновић. Учесници са-
станка су разговарали и о активнос-
тима GOPAC-а у Србији у наредном 
периоду, као што су одржавање ра-
дионица на којима би се предста-
вио рад Управе за јавне набавке и 
Републичке комисије за заштиту пра-
ва у поступцима јавних набавки, и 
организовање јавног слушања, у са-
радњи са Одбором за правосуђе, др-
жавну у праву и локалну самоуправу 
и са Одбором за финансије, републич-
ки буџет и контролу трошења јавних 
средстава, на тему односа и сарадње 
Државне ревизорске институције и 
правосудних институција.

Формирање Националног огран-
ка GOPAC у Србији подржано је кроз 
пројекат „Јачање надзорне функције 
и јавности у раду Народне скупшти-
не Републике Србије”, који спрово-
де Програм Уједињених нација за 
развој (УНДП) и Народна скупшти-
на Републике Србије, уз подршку 
Швајцарске агенција за развој и са-
радњу (СДЦ).

Одбор за контролу служби 
безбедности посетио Безбедносно-
информативну агенцију

Чланови и заменици чланова Одбора за 
контролу служби безбедности посети-
ли су Безбедносно-информативну аген-
цију. Посета је организована у складу 
са Планом рада Одбора за 2014. годи-
ну и у склопу припрема за вршење над-
зорне посете. Током посете, представ-
ници Безбедносно-информативне аген-

ције представили су организацију, де-
локруг рада и задатке Безбедносно-
информативне агенције, као и начин 
примене посебних поступака и мера за 
тајно прикупљање података у складу 
са законском регулативом. Одбор ће, у 
складу са законом прописаним надлеж-
ностима и Планом рада Одбора, обавити 
надзорне посете свим службама безбед-
ности у циљу надзора над уставношћу и 
законитошћу рада служби безбедности, 
укључујући и надзор над законитошћу 
примене посебних поступака и мера за 
тајно прикупљање података.

Летња академија Скупштине 
европских регија

Летња академија Скупштине европ-
ских регија, која је окупила учесни-
ке из 20 земаља, затворена је 22. ав-
густа са завршним излагањима и дис-
кусијом, у Дому Народне скупштине. 
Да ли је мултикултуралност, мултиет-
ничност и мултијезичност предност 
или препрека социјално-економ-
ског развоја, питање је на које је око 
100 учесника из 20 земаља покуша-
ло да пронађе одговор кроз разго-
воре са представницима национал-
них заједница и власти Аутономне 
покрајине Војводина. Учесници су 
се упознали и са радом Народне 
скупштине, посебно улогом коју пар-
ламент има у процесу европских ин-
теграција.  Констатовано је да разли-
читост и мултикултуралност могу би-
ти значајан фактор за развој друштва 
и економски раст, и да је у том про-
цесу кључна улога младих, чији је за-
датак да осмисле политике за ства-
рање друштва у којем ће сви живети 
у миру. Домаћин овогодишње Летње 
академије били су град Нови Сад и 
Аутономна покрајина Војводина.

Одржан семинар за нове 
народне посланике

У дому Народне скупштине одржан 
је семинар за нове народне посла-
нике. Народни посланици су се том 
приликом упознали са надлежности-
ма и одговорностима функције коју 
по први пут обављају, организацио-
ном структуром, стратешким циље-
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вима Народне скупштине у наредном 
периоду, и функционисањем струч-
не службе парламента, као и поступ-
ком доношења закона, улогом одбо-
ра у законодавном и надзорном ра-
ду парламента, начинима сарадње 
са истраживачком службом и библи-
отеком.  Подробније су се упознали 
и са улогом независних институција, 
процесом европских интеграција, 
међународном парламентарном са-
радњом, јавним финансијама и посла-
ничким канцеларијама.

Одржан семинар за народне 
посланике о буџету и 
буџетским процедурама

У оквиру активности регионалне 
Мреже парламентарних одбора за 
економију, финансије и европске ин-
теграције земаља Западног Балкана, 
током јула је одржан семинар о буџету 
и буџетским процедурама, намењен 
народним посланицима. Циљ семина-
ра је био да се укаже на улогу Народне 
скупштине и Одбора у поступку доно-
шења буџета. Било је речи и о контро-
ли јавних набавки, процесу припре-
ме и усвајања буџета у Србији, а ука-
зано је и на улогу Регионалне мреже 
парламентарних одбора за економију, 
финансије и европске интеграције зе-

маља Западног Балкана у овој области 
и подршци коју пружа посланицима у 
буџетском надзору.

Одржан семинар о изградњи 
продуктивног односа између 
парламента и врховне 
ревизорске институције

У оквиру USAID Пројекта за реформу 
правосуђа и одговорну власт (JRGA) 
одржан је семинар на тему „Изградња 
продуктивног односа између парла-
мента и врховне ревизорске институ-
ције„. Учесници семинара били су чла-
нови Одбора за финансије, републич-
ки буџет и контролу трошења јавних 
средстава, представници Државне ре-
визорске институције и представни-
ци Службе Народне скупштине. Том 
приликом истакнут је значај сарадње 
Народне скупштине и USAID-а, по-
себно када је у питању унапређење 
контролне улоге Народне скупшти-
не, представљена је улога врхов-
них ревизорских институција, услу-
ге које пружају, користи од ревизије 
коју спроводе и њихов однос са пар-
ламентима. Посебно је представље-
на ревизија сврсисходности којом се 
процењује економичност, ефикасност 
и ефективност владиних програм-
ских политика и процедура, на основу 

утврђених циљева и њени доприноси 
за унапређење јавних политика.

Одржана Седма национална 
конференција Европског 
парламента младих

У јулу месецу одржана је Седма нацио-
нална конференција Европског пар-
ламента младих под мотом „Заједно 
ка будућности„ на којој је учествова-
ло преко 120 младих из Србије, реги-
она и великог броја земаља Европе. 
Основне теме Конференције су биле 
изградња јужног тока, евроинтегра-
ције земаља региона, Болоњски сис-
тем и високо образовање, укључење 
младих у систем одлучивања и пре-
дузетништво међу младима. Младима 
је том приликом препоручено да бу-
ду упорни и истрајни у жељи да буду 
укључени у све друштвене токове, а 
политичарима да морају пажљивије 
да слушају младе, јер само двосмерна 
комуникација и узајамно разумевање 
могу дати ефикасне и праве резулта-
те. На конференцији је изабрано 18 
средњошколаца који ће представља-
ти Србију на Интернационалним засе-
дањима Европског парламента мла-
дих, која окупљају преко 250 младих 
из целе Европе.
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Трећа класа Високих студија 
безбедности и одбране 
Школе националне одбране 
Војне академије у посети 
Народној скупштини

Полазници Треће класе Високих сту-
дија безбедности и одбране Школе 
националне одбране Војне акаде-
мије посетили су Народну скупшти-
ну Републике Србије. Том приликом 
истакнут је посебан значај бављења 
проблематиком националне без-
бедности, предложено је да сви на-
родни посланици похађају семинар 
о националној безбедности, и да се 
потпише споразум о сарадњи између 
Народне скупштине и Војне акаде-
мије. Полазницима су представљене 
надлежности и облици рада Народне 
скупштине, као и активности Одбора 
за одбрану и унутрашње послове и 
Одбора за Контролу служби безбед-
ности.

Дипломци Школе за стручно 
усавршавање полицијских снага 
Републике Италије се сусрели са 
члановима Одбора за одбрану и 

унутрашње послове и Одбора за 
контролу служби безбедности

Делегација од 34 висока официра 
Министарства унутрашњих посло-
ва Републике Италије посетила је 
Народну скупштину, у склопу студијс-
ке посете Министарству унутрашњих 
послова Републике Србије. Циљ посе-
те био је ближе упознавање са радом 
српских институција, између осталог 
и радом Одбора за одбрану и унутра-
шње послове и Одбора за контролу 
служби безбедности.

Сусрет чланова Одбора за 
одбрану и унутрашње послове 
са представницима Поткомитета 
за трансатлантску одбрамбену и 
безбедносну сарадњу ПС НАТО

Чланови Одбора за одбрану и 
унутрашње послове састали су се 
са званичницима Поткомитета за 
Трансатлантску одбрамбену и без-
бедносну сарадњу Парламентарне 
скупштине НАТО који чине пред-
ставници седам сталних и две при-
дружене делегације земаља члани-
ца Парламентарне скупштине НАТО. 

Током сусрета истакнута је неопход-
ност одржавања заједничке сарадње 
без обзира на став Србије о војној и 
политичкој неутралности, као и пот-
реба проширења сарадње, иако наша 
земља у овом тренутку не тежи уласку 
у НАТО. Такође, истакнуто је да Србија 
посвећује пуну пажњу међународни 
мировним операцијама и да се њено 
учешће из године у годину повећава.

Чланови Одбора за људска и 
мањинска права и равноправност 
полова Народне скупштине 
посетили Сигурну кућу у Београду

У циљу обележавања ступања на сна-
гу Конвенције Савета Европе о спре-
чавању и борби против насиља над 
женама и насиља у породици, члано-
ви Одбора за људска и мањинска пра-
ва и равноправност полова Народне 
скупштине, посетили су Сигурну кућу 
у Београду. Једна од обавеза које про-
изилазе из Конвенције јесте и преду-
зимање свих неопходних законодав-
них или других мера и омогућавање 
отварања, у довољном броју, одго-
варајућих, лако доступних сигурних 
кућа за безбедан смештај и проакти-
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ван приступ жртвама насиља, посеб-
но женама и њиховој деци. Приликом 
овог сусрета било је речи о пробле-
мима који постоје у погледу финан-
сирања, обезбеђивања полицијског 
надзора, неуједначене праксе локал-
них самоуправа у пружању једно-
кратне помоћи за жртве насиља, као 
и бројних проблема са којима се ко-
рисници сигурне куће сусрећу пред 
надлежним институцијама, као што 
су центри за социјални рад, полиција 
и судови. Кориснице сигурне куће на-
рочито су истакле проблем што цен-
три за социјални рад захтевају од њих 
да имају контакт са оцем детета који је 
починилац насиља, као и проблем са 
неблаговременим заказивањем суд-
ских рочишта по захтеву за добијање 
привременог старатељства. Током по-
сете оне су указале на често неадек-
ватно реаговање полиције према по-
чиниоцу насиља и чекање да се на-
сиље понови.

Чланови Одбора за 
европске интеграције на 9. 
КОСАП-у у Црној Гори

На деветој Конференцији чланова 
одбора за европске интеграције зе-
маља учесница Процеса стабилиза-
ције и придруживања у југоисточној 
Европи (КОСАП), која је одржана 2. и 3. 
јуна у организацији Парламента Црне 
Горе, учествовали су чланови Одбора 
за европске интеграције Љубиша 
Стојмировић и Вера Пауновић.

На Конференцији на којој су разма-
трана питања унутрашњих рефор-
ми, коришћења ИПА фондова, транс-
парентности и инклузивности у про-
цесу европских интеграција, учест-
вовали су чланови одбора за европ-
ске интеграције парламената Црне 
Горе, Албаније, БиХ, Србије, док су 
чланови Oдбора за европске послове 
Парламента Хрватске били у својству 
посматрача.

Током расправе указано је на важност 
парламентарног надзора над проце-
сом преговарања, као и на друге еле-
менте који су од важности за квали-
тетан ток преговора, као што су ин-
терпарламентарна и регионална са-
радња. Истовремено је истакнута 

потреба јачања институционалних ка-
пацитета и унапређења транспарент-
ности и комуникације са грађанима 
на тему европских интеграција.

У оквиру састанка, било је речи и о 
катастрофалним поплавама које су у 
мају погодиле Босну и Херцеговину, 
Србију и Хрватску. Похваливши ог-
ромну солидарност коју су исказа-
ли грађани региона са становници-
ма поплављених подручја, учесници 
КОСАП-а су се сагласили да треба јача-
ти регионалну сарадњу на свим пољи-
ма, како би у евентуалним будућим 
непогодама државе региона могле 
адекватно да реагују.

Делегавција Одбора за европске ин-
теграције Нaродне скупштине пре-
узела је председавање КОСАП у на-
редном шестомесечном периоду (јул-
децембар) и биће домаћин Десете 
КОСАП конференције.

Одржан пленарни састанак 
COSAC у Атини и COSAC састанак 
председавајућих у Риму

Делегација Одбора за европске ин-
теграције у саставу Александар 
Сенић, председник Одбора, Биљана 
Пантић Пиља и Иван Бауер, члано-
ви Одбора, учествовала је на пленар-
ном заседању Конференције одбора 
за европске послове парламената др-
жава чланица ЕУ (КОСАК), које је у ок-
виру Парламентарне димензије грч-
ког Председавања Саветом ЕУ, одр-
жaно у Атини, 16. и 17. јуна. Теме ово-
годишњег КОСАК састанка биле су 
заједничка визија Европе 2025, из-
бори за Европски парламент и пи-
тање демократског легитимитета, као 
и Европска стартегија проширења и 
предузетништво младих.

У оквиру Парламентарне димензије 
италијанског Председавања Саветом 
ЕУ, у Риму jе 17. и 18. јула, одржан са-
станак председника одбора за европ-
ске послове парламената земаља чла-
ница Eвропске уније- COSAC, на ко-
ме су учествовали чланови Одбора 
за европске интеграције Ласло Варга 
и Весна Марковић. Састанку су при-
суствовали председници и чланови 
одбора за европске послове парламе-

ната држава чланица Европске уније, 
као и председници и чланови одбора 
за европске интеграције земаља кан-
дидата за чланство у својству посма-
трача.

Представници Владе Италије пред-
ставили су приоритете италијанског 
председавања Европском унијом: еко-
номски раст и смањење стопе неза-
послености, веће укључивање грађа-
на у процес одлучивања у ЕУ и значај-
нија улога ЕУ на међународној сцени. 
Посебно је истакнуто да Италија подр-
жава европске интеграције Србије и 
да очекује отварање Поглавља 32 то-
ком италијанског председавања.

На састанку су разматрана питања 
коришћења структурних фондова 
Европске уније у буџетском периоду 
2014-2020. Ласло Варга је у свом изла-
гању нагласио да је Србија спремна да 
путем заједничких ИПА пројеката, са-
рађује са суседима на отклањању по-
следица поплава из маја. Он се захва-
лио ЕУ и појединачним државама чла-
ницама на солидарности и помоћи на 
Донаторској конференцији одржаној 
у Бриселу, 16. јула.

Национални конвент о Европској 
унији почео са радом

Прва пленарна седница Националног 
конвента о ЕУ, који окупља невлади-
не и организације цивилног друштва, 
одржана је 20. јуна у згради Народне 
скупштине. Том приликом предста-
вљена је структура Националног кон-
вента који чине 21 радна ресорна гру-
па, која ће имати за циљ праћење пре-
говора у свих 35 поглавља и стварање 
најширег друштвеног консензуса о 
приступању ЕУ.

Отварајући скуп председница 
Народне скупштине Маја Гојковић је 
истакла да Народна скупштина подр-
жава Владу која координира и води 
процес преговора, али ће активно 
учествовати у усаглашавању прего-
варачких позиција за свако прегова-
рачко поглавље. Председница је ис-
такла да ће надлежни одбори и Одбор 
за европске интеграције, који ће има-
ти централну улогу, давати мишљење 
и препоруке које се тичу прегова-
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рачких позиција, са циљем њихо-
вог унапређења, а никако успора-
вања процеса приступања ЕУ. У про-
цесу хармонизације законодавства 
Народна скупштина има кључну уло-
гу, будући да већина прописа ЕУ за-
хтева да квалитетно буде уведена у 
домаћи правни систем. Председница 
је нагласила да је Народна скупшти-
на усвајањем стратешког докумен-
та „Резолуција о улози Народне 
скупштине и начелима у преговори-
ма о приступању Републике Србије 
Европској унији„ дефинисала своју 
улогу у изради преговарачких пози-
ција, праћења њихове примене и ин-
формисања јавности о резултати-
ма преговора. Укључивањем органи-
зација цивилног друштва јача се ин-
ституционални оквир који ће допри-
нети заједничком циљу – успешном 
вођењу и окончању процеса прего-
вора о чланству у ЕУ. Шеф делегације 
ЕУ у Србији Мајкл Давенпорт је нагла-
сио да Европска унија снажно подр-
жава иницијативу за јачање цивил-
ног друштва у преговарачком про-
цесу. Министарка без портфеља за-
дужена за евроинтеграције Јадранка 
Јоксимовић је истакла да сматра да 
шира јавност често не разуме сушти-
ну преговарања са ЕУ и да је зато де-
ловање Националног конвента важан 
чинилац у остваривању бољег увида 
јавности у сам процес преговарања и 
његову суштину.

Присутнима су се обратили и пред-
седник Одбора за евроинтеграције 
Народне скупштине Александар 
Сенић и шеф преговарачког тима 
Србије у преговорима са Европском 
унијом Тања Мишчевић.

Експерт Европске комисије у 
посети Народној скупштини

Експерт ангажован на изради 
„Студије о регионалној парламентар-
ној сарадњи», покренутој од стране 
Европске комисије/Генерални дирек-
торат за проширење, Франаклин де 
Вриз се током посете Народној скупш-
тини од 30. јуна до 2. јула, састао са на-
родним посланицима и запосленима 
у Народној скупштини.

Циљ посете је био прикупљање по-
датака о активностима Народне 
скупштине у регионалним парламен-
тарним скупштинама за потребе сту-
дије која се бави учешћем парламена-
та региона западног Балкана у реги-
оналним мултилатераланим органи-
зацијама. Саставни део студије биће 
свеобухатне препоруке и предлози у 
погледу јачања и боље координације 
регионалне сарадње парламената за-
падног Балкана/држава Југоисточне 
Европе. Ова студија ће бити значај-
на у тој мери што ће Европска коми-
сија на основу ње одредити које су то 
најзначајније регионалне иницијати-
ве које треба финансијски подржати 
кроз ИПА II.

На иницијативу експерта Европске 
комисије били су организовани са-
станци са потпредседником Народне 
скупштине Верољубом Арсићем, 
председницом Одбора за спољне по-
слове Александром Ђуровић и пред-
седником Одбора за европске ин-
теграције Александром Сенићем, 
председником Одбора за Косово и 
Метохију Милованом Дрецуном, ше-
фом Посланичке групе Демократске 
странке Борком Стефановићем и 
народним посланицама Маријом 
Обрадовић и Дубравком Филиповски.

Председник Одбора за европске 
интеграције разговарао са 
шефом Делегације ЕУ у Србији

Председник Одбора за европске ин-
теграције Александар Сенић разгова-
рао је са шефом Делегације Европске 
уније у Србији Мајклом Давенпортом 
18. јула 2014. године. Он је изразио 
велику захвалност Европској унији 
на помоћи Републици Србији у са-
нирању последица мајских поплава. 
Изразио је задовољство због успе-
ха Донаторске конференције одржа-
не у Бриселу 16. јула у организацији 
Европске комисије, када је прикупље-
но 995,2 милиона еура, од чега готово 
две трећине из институција ЕУ и др-
жава чланица ЕУ, било кроз неповрат-
на средства или грантове или креди-
те. Говорећи о припремама Народне 
скупштине за предстојеће преговоре 
о чланству са ЕУ, председник Одбора 
је истакао да ће се предлози прего-

варачких позиција разматрати на ос-
нову јасних процедура дефиниса-
них Резолуцијом о улози Народне 
скупштине и начелима у процесу пре-
говора о приступању и Одлуци о пос-
тупку разматрања предлога прегова-
рачке позиције, коју је усвојио Одбор 
за европске интеграције 4. јуна.

Шеф Делегације Мајкл Давенпорт 
је рекао да је лично присуствовао 
Донаторској конференцији у Бриселу 
на којој су прикупљена средства за са-
нацију последица поплава у Србији 
и Босни и Херцеговини, од чега је 
Србија добила 80 милиона еура беспо-
вратне помоћи из ИПА фондова.. 
М.Девенпорт је истакао да је пријатно 
изненађен колико је извештај о про-
цени штете био брзо и свеобухватно 
припремљен, и презентован током 
Донаторске конференције у Бриселу. 
Истакао је да је Европска комисија до-
била Нацрт преговарачке позиције 
за Поглавље 32,али да је враћен срп-
ском тиму на додатну ревизију, и да 
ће до октобра са техничке стране све 
бити спремно за отварање овог пре-
говарачког поглавља. Информишући 
докле се стигло са Поглављем 35, М. 
Девенпорт је истакао да се на томе ин-
тензивно ради и да Европска комисија 
очекује да српска страна достави неке 
додатне одговоре, као и да се очекује 
састанак на нивоу премијера и наста-
вак пуне имплементације Бриселског 
споразума. Осим ова два поглавља, 
Европска комисија посебан акценат 
ставља на Поглавља 23. и 24., која је 
потребно што хитније отворити, јер су 
важна на путу остварења правне др-
жаве и владавине права. На крају је 
истакао да је одлука о отварању пре-
говарачких поглавља политички про-
цес који зависи пре свега од одлуке 
свих држава чланица ЕУ.

Председник Александар Сенић је 
предложио да се у Народној скупшти-
ни организује јавно слушање прили-
ком разматрања Годишњег извештаја 
Европске комисије за 2014. годину, јер 
је важно користити све контролне ме-
ханизме којима Народна скупштина 
располаже, а то је истовремено и при-
лика за све заинтересоване органи-
зације и појединце да узму учешће у 
јавној дебати. На крају састанка, зајед-
нички је договорено да се организује 
радионица за нове народне послани-
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ке о раду и активностима Делегације 
ЕУ у Србији и ИПА фондовима, у прос-
торијама Делегације ЕУ у Београду 9. 
септембра.

Подршка Србији током панел 
дискусије са делегацијом 
Републике Италије

Председница Народне скупшти-
не Маја Гојковић се 28. јула саста-
ла са министарком спољних посло-
ва Италије Федериком Могерини, на-
кон чега је уследила панел диску-
сија у којој су учествовали потпред-
седници Народне скупштине, 
председници посланичких група, 
председници Одбора за европске ин-
теграције, Одбора за спољне послове 
и Посланичке групе пријатељства са 
Италијом.

Председница Народне скупшти-
не се захвалила Републици Италији 
на снажној и континуираној подр-
шци Србији на путу евроинтеграција. 
Посебно је нагласила значај билате-
ралне политичке, економске и кул-
турне сарадње и изразила уверење 
да ће надлежни одбори два парла-
мента, као и Посланичка група прија-
тељства Италија-Србија доприне-
ти њеном јачању. Председница пар-
ламента је посебно нагласила да је 
већина обавеза преузета Споразумом 
о стабилизацији и придруживању ис-
пуњена, а да је успешно завршен про-
цес адаптације ССП, као и да Влада и 
Народна скупштина строго поштују и 
прате Национални план за усвајање 
правних тековина ЕУ, као и обаве-
зе усклађивања законодавства из 
ССП-а. Министарка Могерини изја-
вила је да је посетом Србији желе-
ла да изрази јасан став и поруку да 
проширење Европске уније један од 
приоритета председавања Италије 
Саветом Европске уније и тиме поно-
вила подршку Србији у свему што је 
до сада постигнуто као и послу који 
тек предстоји. Она је посебно похва-
лила изузетно брижљив рад Народне 
скупштине у процесу приступања 
Европској унији.

У панел дискусији учествовали су 
потпредседница Народне скупшти-
не Гордана Чомић, председник посла-

Током јуна, јула и августа Твининг пројекат је ушао у завршну 
фазу имплементације чиме је Народна скупштина испунила све 

обавезе из Твининг уговора и потврдила да је респектабилан 
партнер парламентима држава чланица Европске уније. У 

оквиру Компоненте 3. Пројекта од 2. до 4. јуна одржан је низ 
састанака са запосленима у служби Народне скупштине током 
којих је било речи о изради Стратешког и оперативног плана 

2015-2020 – за финансирање активности Народне скупштине у 
процесу евроинтеграција и израде организационе структуре 
за управаљање Европским програмима/пројектима у оквиру 

Народне скупштине. Експерти у оквиру Компоненте 4. су од 9. до 
11. јуна имали су састанке са запосленима у Народној скупштини 

у циљу финалне анализе препорука које се тичу унапређења 
надзорне функције Народне скупштине, кроз сарадњу са Владом 

и независним државним органима, организацијама и телима. 
18. јуна је оквиру Компоненте 5. одржана Конференција на тему 

скупштинских преноса како би се унапредила транспарентност рада 
Народне скупштине и доступност свих релевантних информација 
грађанима.Радионица у оквиру Компоненте 1. на тему „Усвајање 
законодавства: како сарадња Народне скупштине и Владе може 
бити побољшана„ одржана је 2. јула у Народној скупштини, док 
је Округли сто у оквиру Компоненте 4. Твининг пројекта на тему 

„Налази, закључци и препоруке за унапређење тока комуникације, 
разматрања извештаја, процедура и најбољих пракси сарадње 

Народне скупштине и независних државних органа, организација 
и тела„ одржан је 15. јула уз учешће представника Владе и 

независних државних органа, организација и тела. Радионица 
за посланике у оквиру Твининг пројекта под именом „Утицај 

усвајања правних тековина Европске уније на Србију: Студија 
случаја – политика заштите животне средине и пољопривреда„ 

одржана је 21. јула, док је Радионица у оквиру Компоненте 3, која 
је имала за циљ упознавање запослених у Народној скупштини са 
радом међународног одељења и одељења за послове протокола 

Парламента Грчке одржана је 22. јула.
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ничке групе Српска напредна стран-
ка Зоран Бабић, председник посла-
ничке групе Демократска странка 
Борислав Стефановић, председни-
ца посланичке групе Социјалистичка 
партија Србије Дијана Вукомановић, 
председница Одбора за спољне по-
слове Александра Ђуровић, пред-
седник Одбора за европске интегра-
ције Александар Сенић и председник 
Посланичке групе пријатељства са 
Италијом Вања Вукић.

Председник Одбора за европске 
интеграције и регионалну 
сарадњу Народне скупштине 
Републике Српске у посети 
Народној скупштини

Председник Одбора за европске ин-
теграције и регионалну сарадњу 
Народне скупштине Републике Српске 
Бранислав Бореновић посетио је 
Народну скупштину и, у одвојеним су-
сретима, разговарао са потпредсед-
ником Народне скупштине проф. др 
Владимиром Маринковићем, пред-
седником Одбора за европске ин-
теграције Александром Сенићем 
и председником Одбора за дијас-

пору и Србе у региону др Јанком 
Веселиновићем. Током сусрета раз-
говарало се о процесу европских ин-
теграција, улози два парламента и 
значају регионалне сарадње у тој об-
ласти. Саговорници су истакли важ-
ност успостављања интензивније са-
радње између одбора надлежних за 
европске интеграције два парламен-
та, а указали су и на могућност међу-
парламентарне сарадње између 
Србије и Босне и Херцеговине када је 
у питању коришћење претприступних 
фондова Европске уније.

Александар Чотрић изабран за 
председника одбора у ИСП

Делегација Народне скупшти-
не Републике Србије учествова-
ла је на 21. Генералној скупшти-
ни Интерпарламентарне скупштине 
православља (ИСП) у Москви, Руска 
Федерација, од 26. до 30. јуна 2014. 
године. У саставу делегације су били 
Александар Чотрић, шеф сталне деле-
гације НС РС у ИСП и проф. др Милета 
Поскурица, члан сталне делегације НС 
РС у ИСП.

На заседању ИСП у Москви су учест-
овале делегације из преко двадесет 
пет држава света, а главна тема дебате 
била је: „Парламентарна демократија 
- хришћанство –православље: вред-
ности и значења“. Током Генералне 
скупштине одржани су и избори за ор-
гане Интерпарламентарне скупшти-
не православља, а шеф сталне делега-
ције НС РС у ИСП Александар Чотрић 
изабран је за председника Одбора за 
културу ИСП.

Током заседања ИСП у Москви потпи-
сана је Декларација министара култу-
ре од стране представника министар-
става културе Руске Федерације, 
Грчке, Кипра и Јерменије. Декларација 
позива на поштовање принципа то-
леранције, различитости и солидар-
ности у циљу јачања демократије, уза-
јамног разумевања и зближавања на-
рода.

Стална делегација НС РС у ИСП имала 
је запажен наступ у Москви и оствари-
ла је важне билатералне контакте.
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Одбор за заштиту животне 
средине организовао је јавно 
слушање на тему „Методологија 
процене стања животне средине 
и отклањања привремене и 
трајне штете у животној средини 
проузроковане поплавама у 
Републици Србији” у Дому Народне 
скупштине у Београду 5. јуна 2014.
Председник Одбора др Бранислав 
Блажић је у уводном излагању иста-
као да су поплаве представљале по-
следњу опомену природе како би 
друштво неодложно преузело бри-
гу око одржавања здраве животне 
средине. Он је нагласио неопходност 
заједничког ангажовања свих у сис-
тему државе, привреде и цивилног 
друштва на заштити животне средине.

„Након представљања обједиње-
них извештаја комисија Уједињених 
нација и инспекција Министарсва 
пољопривреде и заштите животне 
средине биће могуће планирање кон-
кретних активности на санацији ште-
те„, казала је државна секретарка 
Стана Божовић. Према њеним речима, 
извештаји су показали да највећи про-
блем представља загађеност вода, 
као и да је потребно посебну пажњу 
обратити на евентуална оштећења на 
постројењима за пречишћавање от-
падних вода, као и на изворе који слу-
же за снабдевање водом за пиће који 
су погођени поплавама.

Учесницима Јавног слушања обра-
тила се и Ирена Војачкова Солорано, 
стална координаторка Уједињених 
нација у Србији и стална представ-
ница Програма Уједињених нација за 
развој (УНДП), која је истакла да мно-
гобројне агенције Уједињених на-
ција раде на процени материјалне 
и еколошке штете. Напоменувши да 
ће УН константно пружати подршку 
унапређењу заштите животне среди-
не у Србији, Војачкова Солорано је, 
поред рециклаже и управљања во-
деним системима, истакла и неопход-
ност да се промени однос људи пре-
ма природи.

Учесницима јавног слушања обрати-
ли су се и директор Агенције за зашти-
ту животне средине Филип Радовић, 
који је нагласио да Агенција конти-
нуирано прати степен загађености 
и о томе обавештава надлежне ор-

гане. Заменик начелника Сектора за 
ванредне ситуације Ђорђе Бабић из-
нео је анализу активности Сектора 
за ванредне ситуације која се одно-
си на заштиту људи и објеката угро-
жених поплавним таласима. На јав-
ном слушању говорили су и Слободан 
Тошовић из Завода за јавно здра-
вље Београда, др Ратко Ристић, ре-
довни професор и продекан за науч-
но-истражвачки рад Катедре за буји-
це и ерозију Шумарског факултета у 
Београду, и проф. др Јордан Алексић 
Факултета за примењену екологију.

Јавно слушање одржано је уз подрш-
ку Програма Уједињених нација за 
развој (УНДП) и Швајцарске агенције 
за развој и сарадњу (СДЦ) кроз проје-
кат „Јачање надзорне улоге и јавно-
сти у раду Народне скупштине”, који 
се спроводи у сарадњи са Народном 
скупштином Републике Србије.

Снимак можете погледати на стра-
ници Народне скупштине: http://bit.ly/

WnRFZ5

Одбор за културу и информисање 
организовао је јавно слушање 
на тему: „Ауторско право и 
колективно остваривање 
ауторског и сродних права 
драмских, филмских и 
телевизијских уметника и 
интерпретатора”, у Дому Народне 
скупштине 14. јула 2014, на 
коме је представљен предлог 
за измене делова садашњег 
Закона о ауторским и среодним 
правима. Након тога је уследила 
и шира расправа о проблематици 
заштите права драмских, 
филмских и телевизијских 
уметника и интерпретатора.
У писму подршке јавном слушању, 
председница Народне скупштине 
Маја Гојковић истакла је да постоје де-
лови законодавства у области аутор-
ских права који нису усклађени са ев-
ропским. Изразила је уверење да ово 
јавно слушање представља увод у ин-
тензивнији законодавни рад неопхо-
дан за уређење ове области, чему ће, 
како је истакла, дати пуну подршку.

Потребу за повећањем транспарент-
ности, и што прецизнијег законског 
одређења и поштовања ауторског и 

сродних права драмских, филмских и 
телевизијских уметника и интерпрета-
тора истакли су и чланови Одбора, на-
родни посланици Срђан Драгојевић 
и Ненад Милосављевић, као и пред-
ставник Удружења филмских глу-
маца Србије Драган Бјелогрлић и 
Удружења филмских уметника Србије 
Зоран Симјановић.

Срђан Драгојевић је током првог 
јавног слушања на тему ауторских 
права казао да питање заштите пра-
ва уметника није само питање новца, 
већ и порука да се поштен рад испла-
ти: „Емитери већ 20 година не уплаћују 
интерпретаторима накнаду за репри-
зе и реемитовање уметничког садр-
жаја. Полазећи од процене да умет-
ници сваке године, због непоштовања 
ауторских права изгубе од пет до се-
дам милиона евра, јасно је да је уку-
пан губитак током последњих 20 го-
дина, око 100 милиона евра”, казао је 
Драгојевић.

Државни секретар у Министарству 
културе и информисања, Дејан Ристић 
рекао је да је од Министарства про-
свете затражило измене и допуне 
Закона о ауторским и сродним прави-
ма да би се обезбедило право уметни-
ка на накнаду за репризирање и рее-
митовање.

Глумац Драган Бјелогрлић је у распра-
ви истакао да је Србија лидер у филм-
ској индустрији у региону иако има 
најлошија системска решења за фи-
нансирање филмских пројеката, док 
је композитор Зоран Симјановић оце-
нио да држава мора да финансира 
уметност ако жели да се народ еман-
ципује и напредује.

Јавно слушање одржано је уз подрш-
ку Програма Уједињених нација за 
развој (УНДП) и Швајцарске агенције 
за развој и сарадњу (СДЦ) кроз проје-
кат „Јачање надзорне улоге и јавно-
сти у раду Народне скупштине”, који 
се спроводи у сарадњи са Народном 
скупштином Републике Србије.

Снимак можете погледати на стра-
ници Народне скупштине: http://bit.ly/

WnRFZ5
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Одбор за образовање, 
науку, технолошки развој 
и информатичко друштво 
организовао је јавно слушање на 
тему „Нацрт закона о изменама 
и допунама закона о високом 
образовању” у Дому Народне 
скупштине у Београду 25. јула 
2014, на коме је министар 
просвете, науке и технолошког 
развоја Срђан Вербић представио 
предложене измене.
Учесници јавног слушања дискутова-
ли су о више актуелних тема повезаних 
са предложеним Нацртом закона, као 
што су акредитација високошколских 
установа, признавање страних висо-
кошколских исправа и вредновање 
страних студијских програма, услови и 
критеријуми за избор у звања настав-
ника у високом образовању и избор у 
научна и истраживачка звања у науч-
ноистраживачкој делатности, као и пи-
тањима везаним за јавни регистар док-
торских дисертација и централни реги-
стар наставника.

Поводом нацрта измена Закона о ви-
соком образовању, Министар Вербић 
је казао да су измене тог закона први 
корак који је битан за наредну школ-
ску годину и да се нада да цхе идуће 
године бити донет потпуно нов за-
кон о високом образовању. Он је ре-
као да се две најважније измене зако-
на односе на транспарентност рада 
универзитета и признавање високош-
колких диплома из иностранства које 

би требало да новим решењима буде 
ефикасније.

Народни посланик Владимир 
Павићевић оценио је да предложене 
измене не нуде ефикасна решења за 
отклањање проблема у високом об-
разовању и да су само „покушај да се 
гаси пожар тамо где је то неопходно„. 
Он је рекао да не види како се пред-
ложеним решењима оснажује рад 
Комисије за акредитације и проверу 
квалитета и истакао да би то тело тре-
бало да буде потпуно независно.

На јавном слушању су, поред мини-
стра и чланова Одбора и послани-
ка, говорили и државни секретари у 
Министарству просвете, науке и тех-
нолошког развоја проф. др Зоран 
Машић и др Александар Белић, пред-
седник Националног савета за ви-
соко образовање проф. др Срђан 
Станковић и чланица Комисије за ак-
редитацију и проверу квалитета проф. 
др Софија Пекић Куари.

Јавно слушање одржано је уз подрш-
ку Програма Уједињених нација за 
развој (УНДП) и Швајцарске агенције 
за развој и сарадњу (СДЦ) кроз проје-
кат „Јачање надзорне улоге и јавно-
сти у раду Народне скупштине”, који 
се спроводи у сарадњи са Народном 
скупштином Републике Србије.

Снимак можете погледати на стра-
ници Народне скупштине: http://bit.ly/

WnRFZ5 

Јавно слушање у Зрењанину
У оквиру пројекта „Јачање надзор-
не улоге и јавности у раду Народне 
скупштине”, који се спроводи у са-
радњи Народне скупштине Републике 
Србије са Програмом Уједињених на-
ција за развој (УНДП) и финансијску 
подршку Швајцарске агенције за раз-
вој и сарадњу (СДЦ) одржано је прво 
јавно слушање од стране једне локал-
не скупштине у Републици Србији.

Прво јавно слушање одржано је од 
стране Скупштине града Зрењанина 
24. јуна 2014. на тему „Нацрт стра-
тегије одрживог развоја Града 
Зрењанина 2014-2020”. Скупштина 
града Зрењанина изабрана је као јед-
на од пет пилот локалних скупштина 
за преношење добре праксе Народне 
скупштине у погледу организовања 
јавних слушања и комуникације са 
грађанима на локалну скупштину.

Пратећи динамичне промене широм 
света које укључују децентрализацију 
и преношење овлашћења за доноше-
ње одлука са централног на локални 
ниво, пројекат УНДП-а пилотира јав-
но слушање као механизам партици-
пације грађана, надзора пре и након 
доношења прописа. Штавише, овај 
заједнички пројекат уводи иноватив-
не приступе ка налажењу заједнич-
ких решења, уводећи твит-зид и пре-
нос преко интернета како би се под-
стакло јавно учешће и друштвена од-
говорност.
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Мартенс Фјодор Фјодорович

Европска политика : историја међународних односа и 
међународног права
(Београд: Нова штампарија „Давидовић”, 1909.)

Књига објављена под насловом 
„Европска политика: историја међу-
народних односа и међународног 
права” представља одељак из књи-
ге „Савремено међународно пра-
во цивилизованих народа” (рус. 
„Современное международное пра-
во цивилизованных народов”) Фјодора 
Фјодоровича Мартенса, професо-
ра међународног права, дипломате и 
члана Савета Министарства иностра-
них послова Руске Империје. Ово де-
ло је први пут објављено 1882-1883. 
године у Ст. Петербургу, а у наредним 
годинама имаће више издања и биће 
преведено на низ европских језика.

Фјодор Фјодорович Мартенс (1845-
1909) рођен је у граду Пернову (ест. 
Pärnu) у Естонији. Његово име по 
рођењу је било Friedrich Fromhold 
Martens, али ће 1879 године по закони-
ма тог времена женидбом православ-
ном Рускињом прећи из евангелистич-
ке у православну веру и заједно с тим 
променити име у Фјодор Фјодорович 
Мартенс. У литератури се понекад ко-
ристи и његово име по рођењу.

Ф.Ф. Мартенс је од 80-их година 
×I× века представљаo Русију на ско-
ро свим већим међународним кон-
ференцијама, као што су Бриселскa 
конференција о трговини и помор-
ском праву која је одржана у пери-
оду 1874-1878, Конференција о бор-
би против ропства, такође одржана у 
Бриселу током 1889-1890. Поред то-
га, од 1884 па све до своје смрти, он је 
учествовао у скоро свим међународ-
ним конференцијама Црвеног крста. 

Мартенс је два пута биран за потпред-
седника Института за међународно 
право у Генту (Белгија) чији је члан 
био од његовог оснивања. У 1893 и 
1894, 1900 и 1904 години био је де-
легат руске владе на Хашкој конфе-
ренцији, која је била сазвана од стра-
не холандске владе с циљем утврђи-
вања основних принципа међународ-
ног приватног права. Мартенс је је-
дан од најзначајнијих учесника Прве 
и Друге хашке мировне конферен-
ције 1899 и 1907 која је иницира-
ла процес успостављања међународ-
них правила рата и мирног решавања 
међународних спорова.

Мартенс је дао велики допринос раз-
воју и консолидацији нормативних 
идеја и принципа хуманитарног пра-
ва. Као научник светског гласа при-
падао је доминантном правцу у тео-
рији међународног права тог време-
на – позитивизму.

Мартенс je сматраo да међунаро-
дне односе не треба изучавати изо-
ловано, већ у њиховој природној ве-
зи с правним институцијама поједи-
них држава и разноврсним, како ду-
ховним, тако и економским инте-
ресима неке друштвене заједнице. 
Степен слободе људске личности би-
ла је за Мартенса мера интензитета 
учешћа државе у међународним од-
носима. Само она држава у којој је 
личност добила признање својих пра-
ва, може да учествује у правилно ор-
ганизованој међународној комуни-
кацији. И управо такав став усмера-
ва Мартенсов приступ неевропским 

државама, сматрајући да је у њима 
степен људске слободе знатно нижи 
у односу на Европу. Он је предлагао 
да се у таквим земљама не примењују 
међународно већ ‹›природно право›› 
чији садржај не дефинише. На осно-
ву таквих ставова, он развија систем 
међународног права изложен у делу 
„Савремено међународно право ци-
вилизованих народа”.

Мартенс је био заговорник делимич-
ног одрицање од суверенитета у ко-
рист стварања нове форме међуна-
родне комуникације. Истицао је да 
модерни друштвени поредак очиг-
ледно не може да има суверену не-
зависност сваке појединачне држа-
ве као свој врховни принцип, јер овај 
принцип неминовно доводи до доми-
нације и оправдавања противправ-
них појединачних интереса у области 
међународних односа. У суштини, он 
је увиђао неопходност успостављања 
међународних организација.

Мартенс је својим научним радом дао 
велики допринос у решавању прав-
них проблема вођења рата и мирног 
решавања спорова међу државама. 
Он је тежио да укаже на потебу огра-
ничавања средстава за вођење рата и 
признавања неопходности службене 
објаве рата противнику. Неутралност 
као правни институт рата је такође 
био у центру његовог научног ра-
да. Он је истицао да мирно стано-
вништво и лица која нису у могућ-
ности да наставе учешће у рату, тре-
ба да буду под заштитом међународ-
ног права.
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Мартенсова теоријска разматрања 
имала су велики утицај на одредбе 
Конвенције о законима и обичаји-
ма рата на копну, која је усвојена на 
Првој хашкој мировној конферен-
цији 1899, сазваној на иницијативу 
руског цара Николаја II. Посебно је 
значајан Мартенсов допринос фор-
мулисању преамбуле Декларације о 
забрани употребе зрна која се шире 
или се лако распрскавају у људском 
телу (дум-дум меци) донесене на овој 
конференцији 1899. Тако се шес-
ти, седми и осми део ове преамбуле 
традиционално назива Мартенсовом 
клаузулом. Њена суштина је у томе 
да својим дејством обухвата све си-
туације које у неком тренутку нису 
регулисане међународним правом. 
Такође, Мартенсову клаузулу садр-
жи и члан 1 Допунског протокола I из 
1977 Женевске конвенције о зашти-
ти жртава рата из 1949 године. Данас 
Мартенсова клаузула изражава став 
да у случајевима који не потпадају 
под норме уговорног права, грађан-
ска лица остају под заштитом прин-
ципа међународног права који про-
истичу из важећих обичаја, начела 
човечности и императива друштвене 
савести. Наведена одредба има дале-
косежан правни значај. Она унапред 
лишава стране у сукобу могућности 
да се позивају на чињеницу да одред-
бе позитивног међународног хумани-
тарног права не обухватају неки но-
ви начин ратовања, јер у доба форму-
лисања важећих правних норми није 
био познат, па је због тога наводно 
његова употреба правно допуштена.

Велики углед који је уживао Ф.Ф. 
Мартенс као међународни арбитар и 
професор међународног права ути-
цаће на одлуку Гојка Павловића, та-
да мајора а нешто касније пуковни-
ка и начелника Правног одељења 
Врховне команде Војске Краљевине 
Србије, да уз сагласност аутора пре-
веде део књиге „Савремено међуна-
родно право цивилизованих народа” 
и да превод наслови „Европска поли-
тика : историја међународних одно-
са и међународног права”. Извесно 
да није нимало случајно што је овај 
превод објављен у јеку Анексионе 
кризе 1909 године у Београду. Од ис-
торијског значаја је и текст писма 
преводица Гојка Павловића упуће-
ног Фјодору Ф. Мартенсу 19. новем-
бра 1908. у којем се он обраћа овом 
тада међународно признатом арби-
тру у домену међународног и рат-
ног права за мишљење о анексији 
Босне и Херцеговине од стране 
Аустроугарске са становишта нор-
ми међународног права. Мартенс у 
свом одговору писмом од 30. децем-
бра 1908. сасвим јасно потврђује да 
је поступак аустроугарске владе не-
законит речима: „Члан 25 Берлинског 
уговора не може бити укинут по-
тезом пера једне Аустроугарске. 
Безусловно се тражи споразум свих 
држава, које су потписале Берлински 
уговор 1878 године. Али је несравње-
но тежа друга страна данашње кризе: 
истакнуто питање о превласти сло-
венског племена и културе над гер-
манским племенима по култури. То 
стално и историјско питање наука 
међународног права не може да ре-

ши: оно ће се решити или путем ви-
ше културе или огњем и мачем (ignis 
et ferrum).”

Ова два писма су објављена на почет-
ку књиге под насловом „Уместо пред-
говора”. У додатаку на крају књи-
ге објављен је текст Берлинског уго-
вора из 1878 године и Протокола 
Берлинског конгреса који се ти-
че питања о Босни и Херцеговини. 
Двотомна књига „Савремено међу-
народно право цивилизованих наро-
да” (рус. „Современное международ-
ное право цивилизованных народов”) 
није никада у целини преведена на 
српски језик, а један примерак овог 
дела налази се у Народној библио-
теци Србије у Београду. Један број 
Мартенсових радова је доступан на 
руском језику у слободном приступу 
на интернету.
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Пролећна школа дебате у 
Народној скупштини

У Дому Народне скупштине је 5. јуна 
одржана Симулација рада Европског 
парламента, у којој су учествовали 
ученици средњих школа у Србији, у 
оквиру пројекта Пролећна школа де-
бате – симулација Европског парла-
мента. Пројекат се спроводи у органи-
зацији Студентског удружења БЕУМ, 
Информационог центра Европске 
уније и академске дебатне мреже 
Отворена комуникација. У оквиру овог 
пројекта, ученици средњих школа по-
хађали су предавања и радионице о 
вештини дебатовања, јавном насту-
пу, као и о начину функционисања 
Европске уније, њеним институција-
ма, процесима доношења одлука и 
дискусијама које се воде у Европском 
парламенту. Дебатовало се на тему: 

Народни посланик 
проф. др Владимир 
Маринковић 
отворио 
Канцеларију за 
комуникацију са 
грађанима

Народни посланик Владимир 
Маринковић отворио је 
у Народној скупштини 
Канцеларију за комуникацију са 
грађанима са циљем да се унап-
реде односи Народне скупшти-
не са грађанима, невладиним ор-
ганизацијама и институцијама 
Републике Србије. Канцеларија 
ради у просторијама Посланичке 
групе Социјалдемократска пар-
тија Србије, у згради Народне 
скупштине, Улица краља Милана 
број 14.

Подршку је пружио Национални 
демократски институт (НДИ).

„Да ли државе Западног Балкана тре-
ба да заједно уђу у Европску унију 
или свака држава треба да присту-
пи посебно?”. Чланови жирија били 
су председник Одбора за европске 
интеграције Александар Сенић, шеф 
Делегације Европске уније у Србији 
Мајкл Давенпорт и представница ака-
демске дебатне мреже Отворена ко-
муникација Хелена Иванов.
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Народна скупштина Републике Србије 
почев од 2002.године, традиционално 
учествује у манифестацији „Дани ев-
ропске баштине”, која се одржава сва-
ке године током септембра месеца у 
око педесетак европских држава, од 
којих је једна увек носилац централне 
европске прославе.

Ово је заједнички програм Савета 
Европе и Европске комисије, чији је 
циљ да се најширој јавности у свим ев-
ропским државама приближи и учи-
ни доступним културно наслеђе, као 
и да се том приликом истакне једин-
ство разноликости заједниког европ-
ског наслеђа као једног од најкарак-
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Најављујемо

Дани европске 
баштине

Председница Народне скупштине отворила изложбу 
„Јули 1914 – у документима”
У организацији Народне скупшти-
не и Архива Србије „Јули 1914 – у до-
кументима”, у Централном холу Дома 
Народне скупштине отворена из-
ложба поводом обележавања 100 го-
дина од почетка Првог светског ра-
та. Изложбу су отворили председни-
ца Народне скупштине Маја Гојковић 
и директор Архива Србије Мирослав 
Перишић, у 12.30 часова, у време када 
је пре 100 година председник Владе 
Србије Никола Пашић примио теле-
грам објаве рата Србији. На изложби 
су представљени документи који су 
чувају у Архиву Србије, међу којима је 
и телеграм објаве рата, и стенограф-
ске белешке са ванредног заседања 
Народне скупштине у Нишу од 27- 31. 
јула 1914. године, које су чуване у биб-
лиотеци Народне скупштине.

Изложба је отворена за посетиоце од 
28. јула до краја септембра 2014. године.

теристичнијих чинилаца европског 
идентитета. Тема овогодишње мани-
фестације је „Језик и писменост”, која 
за циљ има да стручној и широј јав-
ности скрене пажњу на значај писме-
ности и језика, и на важност њиховог 
очувања, као и на потенцијал који но-
си ово богато и разноврсно наслеђе.

Ове године посетиоци манифестације 
„Дани еврропске баштине„ имаће мо-
гућност да од 20. до 30. септембра ви-
де изложбу „Јули 1914, у документи-
ма Архива Србије” у Дому Народне 
скупштине, коју је Народна скупшти-
на заједно са Архивом Србије органи-
зовала поводом обележавања сто го-
дина од почетка Првог светског рата.
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Након доношења Априлског Устава 
1901. године ситуација у Краљевини 
Србији се знатно мења. Народ, не са-
мо да није био задовољан краљевом 
изабраницом већ се и на Устав гледа-
ло као на предмет ценкања између 
краља и политичких партија, сматра-
ло се да је Устав само послужио као 
механизам за спровођење краљеве 
личне власти. Чак су се и буржоазија 
и крупни капиталисти побунили про-
тив наметања краљеве личне власти, 
јер по њима, због таквих одлука је тр-
пела еконима читаве државе. Уставом 
из 1901. године је уведен и Сенат, што 
је нарочито било непопуларно и међу 
грађанима и међу политичким пар-
тијама. Овим потезом је била једи-
но задовољна Напредна партија јер 
је на овај начин, иако најмалоброј-
нија странка, ипак могла да учествује 
у власти, на неки начин. Око Устава се 
поделила и Радикална странка, која је 
у већини подржавала Устав, али ипак 
постојао је и део странке који се није 
слагао са одредбама Устава, они су се 
одвојили и добили назив самосталци, 
а они који су подржавали Устав, доби-
ли су назив фузионаши. Сукоб краља 
и опозиције ескалира током 1902. и 
1903. године, када су самосталци би-
ли најгласнији у критици режима и 
краља Александра Обреновића.

Крајем марта 1903. године отпочињу 
демонстрације које су предводили 
студенти и радници. Сукобили су се 
са полицијом и том приликом је по-
гинуло 6 људи. На Калемегдану, де-
монстрантима се ватреним говором 
обратио Димитрије Туцовић. Само 
два дана након демонстрација, од-
носно 25. марта 1901. године краљ 

Александар Обреновић је извршио у 
року од једног сата два државна уда-
ра. Укинут је Устав, распуштен Сенат 
и краљ је учионио постављења својих 
људи од поверења на кључне функ-
ције. Након тога, враћен је у жи-
вот устав из 1901. године. А, 18. маја 
су одржани избори на којима је вла-
да однела победу. Међутим, 29. маја 
су завереници предвођени капета-
ном Драгутином Димитријевићем 
Аписом извршили преврат и уби-
ли краља Александра Обреновића и 
краљицу Драгу Машин. То је уједно и 
био крај династије Обреновић.

Интересантан је став тадашњег 
митрополита Инокентије и дела 
Цркве према овим догађајима. Пре 
Инокентија Павловића, митрополит 
српски је био Михаило Јовановић 
са којим су Обреновићи имали вели-
ких проблема, нарочито краљ Милан. 
Сукоб је углавном тињао због митро-
политовог политичког ангажовања и 
великог русофилства. А и митрополит 
Михаило није желео да венча краља 
Александра уколико дође до бра-
ка са Драгом Машин, о чему се при-
чало још за време његовог живота. 
Обреновићи нису имали пуно среће 
ни са Инокентијем Павловићем. 
Иако је био врло виђен крагујевачки 
свештеник, вероучитељ и професор 
богословије. Он се замонашио тек 
1892. године, а вољом Двора, постао 
митрополит 1898. године. Тако да, је 
управо митрополит Инокентије вен-
чао краља Александра и краљицу 
Драгу 1903. године. Коју је, како кажу 
називао дивном гугутком на српском 
престолу. То се све дешавало у тре-
нутку када народ био револтиран пос-

тупцима краља. Чак је прогласио оба-
везном и прозбену јектенију у којој 
се спомињу краљ и нова краљица, као 
чланови лозе по реду наслеђивања. 
То, у истину није противно канони-
ма, али је изазивало велике потре-
се међу верницима, који се нису ми-
рили са овим браком српског краља. 
Занимљиво је да после атентата на 
краља Александра, за време устоли-
чења краља Петра Карађорђевића, 
митрополит Инокентије је одао хва-
лу и похвалу краљу Петру, јер је из-
бавио народ од тиранина, мислећи 
на Александра, кога је упоредио са 
Нероном. То је изазвало реаговање 
у српској цркви северно од Саве и 
Дунава, тј. у Карловачкој митропо-
лији, која је у том моменту још увек 
била аутокефална. И тако се у гласи-
лу Српски Сион, овај потез митропо-
лита Инокентија, назива срамним и 
недостојним.

Још један од догађаја који осликава 
превирања у Краљевини Србији с по-
четком 20. века.

Наставиће се…
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Проф. др ВЛАДИМИР 
МАРИНКОВИЋ
Социјалдемократска партија 
Србије

Датум рођења: 1976.

Занимање: професор универзитета

Функција: Потпредседник Народне 
скупштине

Датум потврђивања посланичког 
мандата: 16.04.2014.

Место пребивалишта: Београд, 
Вождовац

Чланство у одборима: Одбор 
за привреду, регионални развој, 
трговину, туризам и енергетику; 
Одбор за финансије, републички 
буџет и контролу трошења јавних 
средстава (заменик члана)

К: Како изгледа радни дан потпред-
седника Народне скупштине?

Радни дан започињем свеобухватним 
информисањем почевши од штампа-
них медија па до домаћих и иностра-
них портала упознавајући се са тре-
нутним политичким и економским 
дешавањима. Свакодневно имам и 
комуникацију са грађанима, струков-
ним удружењима, студентима, син-
дикатима, пословним асоцијацијама 
учествујући активно у процесу дија-
лога у вези доношења што квалитет-
није законске регулативе чија приме-
на има за циљ динамичнији друштве-
ни развој. Такође, посебан фокус ста-
вљам на парламентарну дипоматију 
и комуникацију са дипломатским 
представницима других држава у 
Србији, али и са међународним орга-
низацијама као што су ММФ, Светска 
банка, ОЕБС, НДИ, УСАИД и другим 
које имају веома важну улогу у про-
цесу раздвоја наше земље. Суштина 

ове комуникације је да се максимал-
но повећа углед наше земље, али и 
представе свету њени потенцијали у 
свим секторима. Посебно бих напо-
менуо моје активно учешће у реги-
оналним парламентарним иниција-
тивама и снажно се залажем за ин-
тензивнију регионалну сарадњу која 
представља кључ економског развоја 
и конкурентности земаља Западног 
Балкана на глобалном нивоу.

Испред Народне скупштине 
Републике Србије члан сам Борда 
Регионалне мреже одбора за финан-
сије, привреду и европске интегра-
ције парламената земаља Западног 
Балкана која за главни циљ има ја-
чање економских веза између земаља 
региона, превазилажење постојећих 
баријера у сарадњи, усклађивање 
правне регулативе и максимално 
поједностављење процедура за при-
вреднике који имају интерес да се 

повезују и заједнички наступају на 
трећим тржиштима.

Такође се веома трудим да допри-
несем раду парламентарних одбора 
чији сам члан и заменик члана, а то су 
Одбор за привреду, енергетику, тури-
зам и регионални развој и Одбор за 
финансије, буџет и трошење јавних 
средстава који имају значајну улогу 
у процесу контроле спровођења еко-
номске политике владе, али и пос-
већено праћење процеса трошења 
јавних средстава које треба да буде 
ефикасно и сврсисходно у интересу 
свих грађана.

К: Отворили сте Канцеларију за ко-
муникацију са грађанима, шта је циљ 
Канцеларије и који су задаци у наред-
ном периоду?

Да створи повољан амбијент за 
друштвено-економски развој и жи-
вот њених грађана. Такође, помно 

п р е дс та в љ а мо
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анализирамо сваки законски предлог 
и заједно са представницима НВО, 
струковних удружења, пословних 
асоцијација и синдиката радимо ка-
ко би ти предлози били бољи, одржи-
ви на дуги рок у циљу стварања ква-
литетног амбијента за развој при-
вреде, али и свих других друштве-
них активности. Једноставно жели-
мо да Народна скупстина Републике 
Србије буде отворена за сваког 
грађанина и да народни посланици 
као представници народа буду увек 
доступни како би проблеми могли да 
буду што динамичније решавани и 
како би држава испуњавала сушти-
ну свог постојања, а то је да квалитет 
живота њених грађана буде на висо-
ком нивоу.

Циљ канцеларије потпредседни-
ка Народне скупстине Републике 
Србије за комуникацију са грађани-
ма је перманентан рад на поспеши-
вању представничке функције пар-
ламента и отвореност према грађа-
нима. Сматрам да је свакодневни, 
непосредни контакт са људима вео-
ма важан како би народни послани-
ци могли да испуне своје дужности 
у пуном капацитету. Оно што пред-
ставља главни мото мог тима и мене 
лично је да будемо што боље „слуге 
грађана” што је основни принцип де-
ловања сваког државног службеника 
у свим развијеним земљама са дугом 
демократском традицијом. Желимо 
да свакога саслушамо и покушамо да 
помогнемо у складу са овлашћењима, 
да будемо мост између грађана и из-
вршне власти стално је подсећајући 
на чињеницу да је основни задатак 
државних институција да буду добар 
сервис грађанима и привреди.

К: Који су Вам омиљени писци, да ли 
их имате?

Најомиљенији су ми Ноам Чомски, 
Стивен Хокинг, Имануел Кант. Од до-
маћих писаца, највећа инспирација 
ми је Милорад Павић, великан свет-
ског реномеа, приповедач, роман-
сијер, песник, драмски писац, профе-
сор универзитета чије су књиге пре-
ведене на више од 80 светских језика. 
Веома добро организујем своје време 
тако да сваког дана нађем могућност 
да читам и то представља најлепши 
тренинг и релаксацију коју човек мо-

же да има. Читам стручну литературу 
из области политике и економије, а 
ван тога сам посебно заинтересован 
за области филозофије и религије.

К: Да ли сте имали хероје / узоре у де-
тињству, имате ли их сада и које?

Наравно, да би могао да буде успешан, 
човек мора имати визију и циљеве 
које поставља пред себе. На том путу 
остваривања визије и циљева, добро је 
да човек има неки параметар или узор 
који се првенствено односи на етич-
ке принципе и норме, активно учешће 
у развоју своје земље, успехе на про-
фесионалном, породичном и личном 
плану. Могу слободно да кажем да 
су за мене узори, понајвише у сми-
слу доприноса свом народу и својој 
држави, Игнацио Лула да Силва, би-
вши председник Бразила, Роберт 
Аделхорт – актуелни члан Конгреса 
САД, Ђорђе Вајферт – индустрија-
лац, оснивач и гувернер Народне бан-
ке Србије, Френклин Делано Рузвелт 
– бивши председник САД заслужан за 
New deal и излазак САД из велике еко-
номске кризе. Ипак, посебно бих из-
двојио мог оца Дарка, универзитет-
ског професора који ме је констант-
но мотивисао да пуно радим, читам, 
усавршавам се имајући у виду чиње-
ницу да је знање једини ресурс који се 
већом употребом не смањује, већ по-
већава и да само знање представља 
основу слободног мишљења и могућ-
ности за врхунски допринос друштву 
и држави. Време које проводим са 
њим и његов приступ филозофији, по-
литици, развојној стратегији друштва 
умногоме је обликовао моје ставове и 
пут. Готово свакодневно ме подсећа 
да се као народни посланик пона-
шам у духу посланице апостола Павла 
Коринћанима – „све нам је дато али 
нам није све на корист, све ми је до-
звољено али не дам да било шта овла-
да мноме” која када се мало дубље ана-
лизира као главну поруку има да раз-
вој једног друштва, државе и њених 
грађана искључиво зависи од знања 
и моралног потенцијала људи које их 
воде и од којих зависи да ли ће на нај-
бољи начин искористи богатство и ре-
сурсе које свака земља има.

К: Шта се мења кад неко постане на-
родни посланик?

Свака јавна функција, па и функ-
ција народног посланика првенстве-
но представља велику част за сва-
ког човека којем се та прилика да 
то постане, укаже. Међутим, она но-
си огромну одговорност и обавезу 
да се свакодневно и у свакој прили-
ци доприноси својој земљи и грађа-
нима. Народни посланик треба да 
буде „амбасадор” своје земље, ње-
не културе, спорта, економије, по-
литике. Промоција потенцијала ин-
тереса земље треба да представљају 
„conditio sine qua non” у деловању у 
парламенту, а и ван њега.

К: Имате ли неки мото / девизу које 
се држите?

Имануел Кант у „Критици чисто-
га ума” каже – две ствари испуња-
вају душу увек новим и све већим ди-
вљењем и страхопоштовањем: „звез-
дано небо изнад мене и морални за-
кон у мени”. Ниједну од те две ствари 
не смем тражити и напросто претпо-
ставити – изван видокруга, као оба-
вијену тмином или као смештену у 
ономе што је трансцендално: ја их ви-
дим испред себе и непосредно их по-
везујем са свешћу о својој егзистен-
цији. Имајући у виду да су све кризе 
кроз које је човечанство пролазило, 
заправо кризе морала у којима се за-
борављало зашто постојимо, који су 
принципи и циљеви једног друштва. 
Висок ниво моралних вредности које 
једно друштво успе да изгради, су те-
мељ за све оно што представља циви-
лизацијска достигнућа човечанства, 
а то су толеранција, солидарност, јед-
наке шансе за све у сфери привређи-
вања, запошљавања, образовања, а 
посебно социјалне и здравствене 
заштите. Модерно и богато друштво 
може се направити само ако се у сва-
ком сегменту функционисања држа-
ве примењују и поштују високи етич-
ки принципи и норме.

п р е дс та в љ а мо


