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Предмет: Иницијатива за објављивање извештаја независних тела на званичној интернет 

презентацији Скупштине Србије, разматрање и усвајање закључака и задатака 

 
Поштовани, 

 

Поводом изјаве председника Народне скупштине да је Колегијум Скупштине утврдио нова 
правила која треба да унапреде рад парламента, организација Транспарентност Србија,   

имајући у виду добру сарадњу и висок ниво транспарентности остварен у време претходног 

мандата г. Одаловића на месту секретара НС РС,  обраћа вам се са иницијативом за 

предузимање и других корака који би допринели унапређењу и транспарентности законодавног 
тела. 

 

Наиме, увидом на страницу Извештаји, на званичној интернет презентацији Народне 
скупштине, утврдили смо да нису објављени извештаји независних државних органа о раду за 

2019. годину, па вас позивамо да парламент објави све недостајуће извештаје свих независних 

државних органа који су достављени Народној скупштини Републике Србије. 

 
Такође, указујемо да нови сазив Скупштине треба да формулише есенцијалне закључке на 

основу годишњих извештаја независних државних органа и да Влади постави јасне задатке и 

рокове у вези са испуњењем тих препорука. Подсећамо и да Народна скупштина треба да 
изабере све преостале функционере у независним институцијама, односно  да  затражи  од  

овлашћених  предлагача  да  испуне  своју  обавезу и доставе своје предлоге парламенту. 

 
Скупштина Србије треба да промени досадашњу праксу и да убудуће разматра све предлоге,  

да организује јавна слушања о најспорнијим питањима закона које треба усвојити, као и јавна 

слушања о примени усвојених закона.  

 
На крају, још једна појединачна примедба, увидом у званичну интернет презентацију утврдили 

смо и да су последње измене Информатора о раду извршене 30. априла 2018. године, па вас 

овом приликом позивамо да се побринете да се ажурира овај документ и унесу све потребне 
измене.  

 

Надамо се да ће нови сазив парламента предузети кораке како би се наставила добра пракса 
која је НС РС донела признања Повереника за приступ информацијама четири године заредом, 

у периоду 2009-2012.  

 

С поштовањем, 
за Транспарентност Србија 

Злата Ђорђевић 

Београд, 4. новембар 2020. 


