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ПОТПИСАН СПОРАЗУМ ИЗМЕЂУ НС РС И ПС ОЕБС РАДИ 
ОДРЖАВАЊА 20. ГОДИШЊЕГ ЗАСЕДАЊА ПС ОЕБС У БЕОГРАДУ 
 
 
 

Председница Народне скупштине Републике Србије проф. др 
Славица Ђукић-Дејановић и председник Парламентарне скупштине ОЕБС 
Петрос Ефтимиу потписали су 10. марта 2011. године у Дому НС РС 
Споразум о сарадњи НС РС и ПС ОЕБС у вези са организовањем 20. 
годишњег заседања ПС ОЕБС у јулу у Београду, чиме је, по речима 
председнице НС РС означен почетак "најзначајнијег парламентарног и 
политичког догађаја у 2011. години". 

"Уз велику част што се тај скуп одржава у Београду, Србија жели да 
потврди принципе које дели са другим чланицама ОЕБС, а то су 
демократски развој, поштовање људских и мањинских права, владавина 
закона и спречавање сукоба на територији ОЕБС", рекла је Ђукић Дејановић 
по завршетку потписивања Споразума.  

Ефтимиу је истакао да је одржавање заседања ПС ОЕБС у Београду 
резултат „подвига Србије“ да учврсти демократске институције и изразио 
уверење да ће у Београду бити остварен успех не само у погледу броја 
учесника, него и квалитета у раду. 

На састанку пре потписивања, Ђукић-Дејановић и Ефтимиу 
разговарали су о суштинским и техничким детаљима 20. заседања ПС 
ОЕБС-а, која ће бити одржана од 6. до 10. јула у Београду (Сава Центар). За 
организацију овог догађаја оформљен је Организациони одбор, а коначна 
агенда састанка ће бити састављена у априлу на састанку Бироа у 
Копенхагену, рекла је председница НС РС и додала да су своје учешће до 
сада потврдиле делегације 20 земаља. 

Ефтимиу је прецизирао да ће се теме Скупштине кретати у три 
правца. Говориће се о политичким, војним и питањима безбедности, 
економским питањима, енергетској безбедности и људским правима и 
владавини права. „Разматраће се и унапређење и ефикасност рада ОЕБС-а“, 
истакао је Ефтимиу и додао да очекује успех у раду овог заседања. 



Председник Скупштине Србије Славица Ђукић Дејановић затражила 
је данас од председника ОЕБС Петроса Ефтимиоуа да извештај о трговини 
људским органима буде део расправе о трговини људима током јулског 
заседања ПС ОЕБС у Београду. 
 
 

 
 
 


