служби
Табела 7: Транспарентност рада НС РС

АКТИВНОСТИ ПОСЛАНИКА
ПРИСУСТВО СЈЕДНИЦАМА СКУПШТИНЕ19
Пословник о раду НС РС дефинише присуствовање, учествовање и одлучивање20 у раду на
сједницама НС РС.

У периоду од 01.01.до 31.12.2013. године НС РС је одржала 9 редовних и 7 посебних сједница, а
имала је укупно 56 засједања, а Скупштина се се не може похвалити ниједном сједницом на
којој су били присутни сви посланици.
Предсједник НС РС на почетку сваке сједнице најави одсуство посланика који су на вријеме и
одговорно доставили информацију о томе да ли ће бити у могућности да присуствују
засједању. Оно што представља проблем при евиденцији присуствовања је чињеница да се
посланици појаве на сједници, али да након тога много времена не присуствују сједници, из
непознатих разлога. Тако је створена ситуација да са сједница званично одсуствују (што је
заведено и у записницима) само они посланици који најаве одсуство, док се већини других
посланика који се не појаве на сједницама не евидентира када " нестану". Због оваквог
функционисања система евиденције, не може се створити исправна слика о изостанцима
посланика, који су често неухватљиви и за експедитивне скупштинске службе. Ипак, највећи
број посланика поштује своје дужности и обавезе које проистичу из мандата, док је број оних
који нису редовни на сједницама НС РС. Овдје морамо указати на недосљедност и од стране
предсједништва НС РС, које обавезно за први дан сједнице даје податке о изостанцима, док се
у данима засједања (наставцима одређене сједнице) догоди да се ова врста информације
изостави. Што је озбиљна замјерка која у неравноправан положај ставља посланике који
најављују своје изостанке.

На 56 дана скупштинских засједања изостанака је било, али ипак постоји 37 посланика који
нису изостали ни са једног дана са сједница, бар према доступним скупштинским
евиденцијама.

19

Присуствовање и учествовање у раду на сједницама НС РС је регулисано члановима Пословника о раду НС РС од
121 до 142.
20
Чланови Пословника од 143 до 161 регулишу начин одлучивања у разним ситуацијама.
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Графикон 20.

Највише изостанака са сједница направили су посланици Гаврило Бобар из СНСД-а, који није
присуствовао на 51 од 56 дана скупштинског засједања и вјероватно је по овом параметру у
врху изостанака, у свим законодавним институцијама у БиХ. Разлози су јавности непознати, али
су изостанци најављени. Посланик СДС Миодраг Буквић није присуствовао на 15 дана
засједања. Потпредсједница НС РС Сњажана Божић из СДС-а није присуствовала на 8 дана
скупштинског засједања, али потпуно оправдано(због посљедица тешке саобраћајне несреће).

ПРИСУСТВО СЈЕДНИЦАМА КОМИСИЈА

НС РС има 23 радна тијела у чијем раду учествују сви посланици актуелног сазива (неки од њих
су чланови више њих).
На жалост, за сада, не посједујемо релевантне информације21 о присуству посланика
сједницама комисија.

ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ22/23
На 9 одржаних редовних сједница НС РС, у посматраном периоду, постављено је и покренуто
укупно 457 питања и 3 иницијативе.
21

У извјештајима са сједница одбора и комисија, а које имамо прилике пронаћи у стенограму, не истичу сви одбори
и комисије потпуне показатеље, често се служе реченицом "сједници одбора је присуствовала већина чланова
одбора".
22
Члан 104. Народни посланик има право и дужност да, у оквиру надлежности Народне скупштине, покреће
иницијативу, даје приједлоге и поставља посланичка питања.
23
Члан 258.На свакој редовној сједници Народне скупштине, у оквиру прве тачке дневног реда, народни посланици
постављају усмена питања Влади из њене надлежности.
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