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ПредрагТерзић

ОТВАРАЊЕИФУНКЦИОНИСАЊЕ
КАНЦЕЛАРИЈАНАРОДНИХ
ПОСЛАНИКАУСРБИЈИ*

Сажетак
Кан це ла ри је на род них по сла ни ка пред ста вља ју ко рек тив 

сло бод ног пар ла мен тар ног ман да та, али има ју и функ ци ју ин стру-
мен та за обез бе ђи ва ње тран спа рент но сти пар ла мен та. Отва ра ње 
кан це ла ри ја на род них по сла ни ка у Ср би ји за по че ло је 2009. го ди-
не и да нас у на шој зе мљи по сто ји пре ко 30 кан це ла ри ја на род них 
по сла ни ка. На ша ана ли за до са да отво ре них Кан це ла ри ја у Ср би ји 
об у хва та не ко ли ко ди мен зи ја: гра до ве и оп шти не где су осно ва не, 
број аси сте на та ко ји је у сва кој од њих ан га жо ван, про сто ри је у 
ко ји ма су сме ште не, рад но вре ме, број по сла ни ка ко ји уче ству је у 
ра ду кан це ла ри ја, њи хо ву ста ро сну, пол ну струк ту ру и пар тиј ску 
при пад ност. Сра змер но бро ју по сла ни ка у пар ла мен ту пре ма на-
ве де ним ка те го ри ја ма 1) нај ак тив ни ји су би ли на род ни по сла ни ци 
ро ђе ни у че твр тој де це ни ји, а нај ма ње ак тив ни они ро ђе ни 70-тих и 
80-тих про шлог ве ка, 2) му шки по сла ни ци су за 44,4% ви ше ан га-
жо ва ни у фор ми ра њу кан це ла ри ја у од но су на сво је ко ле ги ни це, 3) 
а од по сла нич ких гру па нај ак тив ни ји су би ли по сла ни ци ПУПС-а, 
а нај ма ње ак тив ни на род ни по сла ни ци из по сла нич ке гру пе СПО-
ДХСС. Као глав не про бле ме функ ци о ни са ња кан це ла ри ја на род-
них по сла ни ка у Ср би ји аутор на во ди по сто је ћи из бор ни си стем, 
не по сто ја ње на род них по сла ни ка из ве ли ког бро ја оп шти на и гра-

* Аутор је као сти пен ди ста Ми ни стар ства про све те, науке и технолошког развоја Ре пу-
бли ке Ср би је рас по ре ђен на про јек ту бр. 179009, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про-
све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је, у окви ру ко га је и на стао овај рад. 
За по моћ при до би ја њу из ве шта ја, по да та ка, са ве те и смер ни це при пи са њу овог тек ста 
аутор ду гу је за хвал ност ко ле ги Ду ша ну Ми лен ко ви ћу из На ци о нал ног де мо крат ског 
ин сти ту та (NDI). Та ко ђе се за хва љу је и ди рек то ру NDI-а у Ср би ји го спо ди ну То ма су 
Ке ли ју (Tho mas Kelly).
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до ва у Ср би ји, али ис ти че да се од ре ђе на по бољ ша ња мо гу оства-
ри ти и у окви ру по сто је ћег из бор ног си сте ма и ма ле ствар не мо ћи 
на род них по сла ни ка. 
Кључ не ре чи: кан це ла ри је на род них по сла ни ка, На род на скуп шти на Ре-

пу бли ке Ср би је, пар ла мент, на род ни по сла ник, тран спа-
рент ност пар ла мен та, пар ла мен тар ни ман дат, сло бо дан 
пар ла мен тар ни ман дат, ко рек ти ви сло бод ног пар ла мен-
тар ног ман да та.

Про ме не у раз ли чи тим обла сти ма по ли тич ког жи во та и из-
ме не ко је на ста ју у окви ру ин сти ту ци ја по ли тич ког си сте ма пред-
мет су ин те ре со ва ња ла ич ке, али и струч не и на уч не јав но сти. Ме-
ђу тим, јед на од про ме на у окви ру нај ви шег предстaвничог те ла у 
прав ном и по ли тич ком си сте му Ср би је ни је на и шла на ве ћи од јек у 
гра ђан ству, а о њој го то во да ни шта ни је пи са но у до ма ћој струч ној 
и на уч ној ли те ра ту ри. Реч је о кан це ла ри ја ма на род них по сла ни ка.

Кан це ла ри је за ко му ни ка ци ју на род них по сла ни ка са гра ђа-
ни ма (по сла нич ке кан це ла ри је) су те ла по мо ћу ко јих гра ђа ни мо гу 
пре ко те ле фо на, елек трон ски или лич но да по сред но или не по сред-
но сту пе у кон такт са на род ним по сла ни ци ма да ју ћи им сво је пред-
став ке и пред ло ге о пи та њи ма из над ле жно сти ра да пар ле мен та. 

КАНЦЕЛАРИЈЕНАРОДНИХПОСЛАНИКА
КАОКОРЕКТИВСЛОБОДНОГ
ПАРЛАМЕНТАРНОГМАНДАТА

Сло бод ни пар ла мен тар ни ман дат је да нас при хва ћен у нај-
ве ћем бро ју де мо крат ских зе ма ља. Он шти ти нај ва жни ја пра ва 
по сла ни ка - сло бо ду го во ра и сло бо ду од лу чи ва ња у пар ла мен ту.1) 
По сла ник пред ста вља све гра ђа не, а не са мо би ра че у сво јој из бор-
ној је ди ни ци, од но сно не са мо оне ко ји су за ње га гла са ли. “По сла-
ник ни је иза бран `за` је дан из бор ни округ већ `у` јед ном из бор ном 
окру гу.”2) 

Код сло бод ног ман да та по сле из бо ра гра ђа ни не ма ју пра во 
да опо зо ву иза бра не пред став ни ке. Тек по сле про то ка од ре ђе ног 
вре мен ског пе ри о да и у скла ду са тач но устав но и за кон ски од ре-
ђе ном про це ду ром на сло бод ним, де мо крат ским из бо ри ма би ра чи 
до би ја ју при ли ку да ман дат по ве ре истом по сла ни ку од но сно ли-

1) Ма ри ја на Пај ван чић, Пар ла мен тар но пра во, Фон да ци ја Кон рад Аде на у ер, Бе о град, 
2008, стр. 61.

2) Ире на Пе јић, Пар ла мен тар но пра во: фран цу ски, не мач ки, бри тан ски, срп ски и при мер 
Европ ског пар ла мен та, Прав ни фа кул тет, Цен тар за пу бли ка ци је, Ниш, 2006, стр. 42.
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сти, или да иза бе ру дру гог пред став ни ка. Ипак, ка ко не би до шло 
до пот пу ног одва ја ња по сла ни ка од оних ко је ре пре зен ту ју и ства-
ра ња не ке вр сте пар ла мен тар не или по сла нич ке оли гар хи је уво де 
се тзв. ко рек ти ви сло бод ног ман да та. 

По ред по ли тич ких стра на ка као ко рек ти ва сло бод ног пар-
ла мен тар ног ман да та, ва жно је фор ми ра ти и дру ге ко рек ти ве чи је 
де ло ва ње не ће по ти ца ти од по ли тич ких пар ти ја ко је су по сла ни ке 
кан ди до ва ле, већ од би ра ча ко је ти чла но ви пар ла мен та ре пре зен-
ту ју. У ве зи са тим, зна ча јан ме ха ни зам је су кан це ла ри је на род них 
по сла ни ка. Кан це ла ри је на род них по сла ни ка на ста ју у окви ру сло-
бод ног, а не им пе ра тив ног пар ла мен тар ног ман да та па пре ма то-
ме не пред ста вља ју про стор где би ра чи ис ти чу ћи сво ја ми шље ња 
о од ре ђе ним пи та њи ма да ју ин струк ци је по сла ни ци ма ка ко тре ба 
да де лу ју у свом пар ле мен тар ном ра ду. Ти зах те ви, пре ма то ме, ни-
су и не мо гу се ока рак те ри са ти као оба ве зу ју ће ин струк ци је, већ 
са мо као ко рек тив сло бод ног ман да та. По сла ни ци и да ље оста ју 
не за ви сни но си о ци сло бо де ми сли и сло бо де го во ра у пар ла мен ту 
и ни су ду жни да по сту па ју у скла ду са ми шље њем би ра ча, али кон-
такт са би ра чи ма им омо гу ћа ва да спо зна ју про бле ме гра ђа на, раз-
у ме ју њи хо ве зах те ве упу ће не за ко но дав ној вла сти и да на осно ву 
то га фор му ли шу за кон ске пред ло ге, пред ло ге из ме на и до пу на већ 
по сто је ћих за ко на и дру ге ак те чи је је до но ше ње у над ле жно сти 
за ко но дав не вла сти. По ред то га, не тре ба за бо ра ви ти да сва ки члан 
пар ла мен та има циљ да то и оста не, од но сно да на сле де ћим пар ла-
мен тар ним из бо ри ма по но во до би је по ве ре ње гра ђа на. Са рад њом 
са би ра чи ма, за у зи ма њем за ре ша ва ње њи хо вих про бле ма на род ни 
по сла ни ци по ку ша ва ју да се би оси гу ра ју но ви ман дат, а по ли тич ка 
стран ка ко јој при па да ју још јед но по сла нич ко ме сто. Ин те рес је, 
да кле, тро струк.  

КАНЦЕЛАРИЈЕНАРОДНИХПОСЛАНИКА
КАОИНСТРУМЕНТЗАОБЕЗБЕЂИВАЊЕ
ТРАНСПАРЕНТНОСТИПАРЛАМЕНТА

Кан це ла ри је на род них по сла ни ка пред ста вља ју је дан од ко-
рек ти ва сло бод ног пар ла мен тар ног ман да та, али има ју и функ ци-
ју ин стру мен та за обез бе ђи ва ње тран спа рент но сти пар ла мен та. 
Тран спа рент ност пар ла мен та се обез бе ђу је кроз отво ре ност за ко-
но дав ног про це са, отво ре ност пар ла мен та и ње го вих чла но ва пре-
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ма гра ђа ни ма, раз ли чи тим удру же њи ма гра ђа на и ме ди ји ма.3) На-
род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је обез бе ђу је тран спа рент ност 
пре ко ме ди ја, кроз об ја вљи ва ње Ин фор ма то ра, Из ве шта ја о ра ду 
На род не скуп шти не, ди рек тан те ле ви зиј ски пре нос скуп штин ских 
за се да ња, пре нос сед ни ца од бо ра пре ко зва нич ног ин тер нет сај та 
пар ла мен та (од не дав но), али и кроз функ ци о ни са ње кан це ла ри ја 
на род них по сла ни ка ко је мо гу би ти зна ча јан ин стру мент за по спе-
ши ва ње уло ге по сла ни ка у обез бе ђи ва њу тран спа рент но сти пар-
ле мен та. 

Иако се кон так ти из ме ђу гра ђа на и би ра ча мо гу оства ри ти и 
на дру ге на чи не (кроз по се те пар ла мен ту, пар тиј ске ор га не, пре ко 
по зна ни ка, “на ули ци” и др.), кан це ла ри је на род них по сла ни ка по-
ма жу “да се ак тив но сти на кон так ту с гра ђа ни ма во де ефи ка сни је 
обез бе ђи ва њем стал ног ме ста за са стан ке са гра ђа ни ма и цен тра-
ли зо ва ног ме ста за ба вље ње слу ча је ви ма или по је ди нач ним зах те-
ви ма за по моћ ко је они из но се.”4)

Оства ри ва ње ве зе из ме ђу по сла ни ка и би ра ча у њи хо вом из-
бор ном окру гу (или ме сту где жи ве), би ло не по сред но или пре ко 
аси сте на та ан га жо ва них у кан це ла ри ји, у обо стра ном je ин те ре су. 
Док гра ђа ни, али и пред став ни ци раз ли чи тих удру же ња и ме ди-
ји, до би ја ју при ли ку да се упо зна ју са за ко но дав ним про це сом, да 
ис ка жу сво је ми шље ње или да ју по сла ни ци ма пред ло ге око пи та-
ња из над ле жно сти ра да пар ла мен та, по сла ни ци, на дру гој стра ни, 
успе ва ју да са зна ју, ре дов но пра те и де лу ју у скла ду са рас по ло-
же њем гра ђа на о бит ним пи та њи ма не че ка ју ћи из бор ну кам па њу 
ко ја је не рет ко је ди ни кон такт из ме ђу “по сла нич ке оли гар хи је” и 
би ра ча ко је пред ста вља ју. 

АНАЛИЗАКАНЦЕЛАРИЈА
НАРОДНИХПОСЛАНИКАУСРБИЈИ

Пред став нич ка функ ци ја На род не скуп шти не од ре ђе на чла-
ном 15, ст. 4. За ко на о На род ној скуп шти ни Ре пу бли ке Ср би је (Слу-
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је, бр. 9/2010) да је прав ни оквир за 
функ ци о ни са ње Кан це ла ри ја на род них по сла ни ка. У оства ри ва њу 
пред став нич ке функ ци је на род ни по сла ни ци: раз ма тра ју пред став-

3) Ви де ти: Је ле на Лон чар, “Тран спа рент ност На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је”, у 
збро ни ку: Де мо крат ске пер фор ман се пар ла ме на та Ср би је, Бо сне и Хер це го ви не и Цр не 
Го ре (при ре дио Сла ви ша Ор ло вић), Уни вер зи тет у Бе о гра ду - Фа кул тет по ли тич ких на-
у ка (Цен тар за де мо кра ти ју), Бе о град, Са ра јев ски отво ре ни цен тар, Са ра је во, Фа кул тет 
по ли тич ких на у ка - Уни вер зи тет Цр не Го ре, Под го ри ца, 2012, стр. 179.

4) Од но си са гра ђа ни ма: во дич ка нај бо љој прак си, NDI&USAID, Бе о град, 2008, стр. 33.
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ке и пред ло ге гра ђа на и одр жа ва ју са стан ке са гра ђа ни ма у На род-
ној скуп шти ни и у кан це ла ри ја ма На род не скуп шти не ван се ди шта 
На род не скуп шти не. 

Отва ра ње кан це ла ри ја за ко му ни ка ци ју по сла ни ка са гра ђа-
ни ма на ло кал ном ни воу (кан це ла ри ја на род них по сла ни ка) у Ср-
би ји је за по че ло 2009. го ди не уз по др шку На ци о нал нол ног де мо-
крат ског ин сти ту та (NDI). Циљ кан це ла ри ја на род них по сла ни ка 
је да гра ђа ни у кон так ту са аси стен ти ма на род них по сла ни ка или 
не по сред но са на род ним по сла ни ци ма мо гу из не ти сво је зах те ве 
пре ма за ко но дав ној вла сти, ис ка за ти ми шље ње о пи та њи ма из над-
ле жно сти На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је, тра жи ти по др-
шку за од ре ђе ну гра ђан ску ини ци ја ти ву, да ти пред ло ге за из ме ну 
и до пу ну за ко на и сл. Та ко се оства ру је ди рек тан кон такт из ме ђу 
на род них по сла ни ка и би ра ча. Пр ва кан це ла ри ја на род них по сла-
ни ка отво ре на у Ср би ји је по сла нич ка кан це ла ри ја Сне жа не Сто ја-
но вић Плав шић, ко ја је је по че ла са ра дом 1. апри ла 2009. го ди не у 
Ле сков цу. То ком 2009. го ди не отво ре не су још три кан це ла ри је (у 
Но вом Па за ру, на Сав ском вен цу и у Ва ље ву). Да нас у на шој зе мљи 
по сто ји пре ко 30 кан це ла ри ја на род них по сла ни ка.5)

На ша ана ли за до са да отво ре них по сла нич ких кан це ла ри ја у 
Ср би ји об у хва ти ће не ко ли ко ди мен зи ја: оп шти не и гра до ве где су 
осно ва не (ге о граф ска рас про стра ње ност), број аси сте на та ко ји је у 
сва кој од њих ан га жо ван, про сто ри је у ко ји ма су сме ште не, рад но 
вре ме, број по сла ни ка ко ји уче ству је у ра ду кан це ла ри ја, њи хо ву 
ста ро сну, пол ну струк ту ру и пар тиј ску при пад ност. 

Ге о граф ска рас про стра ње ност
Кан це ла ри је на род них по сла ни ка осно ва не су у 25 гра до ва и 

оп шти на. У Бе о гра ду их је 8, у Ни шу 4, у Но вом Са ду и Кра гу јев цу 
по две. Ово ли ки број кан це ла ри ја у ве ли ким гра до ви ма плод је раз-
ли чи тих по ли тич ких опре де ље ња на род них по сла ни ка ко ји су их 
осно ва ли, али и спе ци фич них обла сти у окви ру ко јих су не ки чла-
но ви пар ла мен та ан га жо ва ни. Та ко је Ран ка Са вић као пред став ник 
АСНС-а нај ви ше ан га жо ва на у обла сти со ци јал но-еком ских пи та-
ња, а Иван Ка рић из Зе ле них Ср би је у обла сти еко ло ги је. У ме сти-
ма као што су Пи рот, Кру ше вац, Сом бор, чак и Ча је ти на отво ре-
но је ви ше од јед не кан це ла ри је на род них по сла ни ка. С об зи ром 
да по сла ни ци ко ји су по је ди нач но отва ра ли кан це ла ри је у овим 
гра до ви ма до ла зе из раз ли чи тих пар ти ја прет по ста вља мо да је то 
раз лог за што ни су отво ре не је дин стве не по сла нич ке кан це ла ри је. 
Кан це ла ри је су отво ре не и у ве ли ким и у ма лим ме сти ма на це лој 

5) Кан це ла ри је за ко му ни ка ци ју на род них по сла ни ка са гра ђа ни ма, http://www.par la ment.
gov.rs/гра ђа ни/по сла нич ке-кан це ла ри је.71.html, 24/7/2013.
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те ри то ри ји Ср би је. Ипак, тре ба на гла си ти да не ки гра до ви сред ње 
ве ли чи не, иако има ју ви ше по сла ни ка у пар ла мен ту, још увек ни-
су фор ми ра ли кан це ла ри је на род них по сла ни ка. Ме ђу њи ма пред-
ња че Кра ље во (121.400 ста нов ни ка, 4 по сла ни ка), Ча чак (118.423 
ста нов ни ка, 6 по сла ни ка)  и Сме де ре во (105.600, три по сла ни ка).

Кан це ла ри је на род них по сла ни ка су углав ном осни ва не у 
ме сти ма где на род ни по сла ни ци има ју пре би ва ли ште. Из у зе ци су 
кан це ла ри ја у Но вом Па за ру ко ју осно ва ли на род ни по сла ни ци 
Му нир По ту рак, Ке нан Хај да ре вић и Ше риф Хам за гић. Од ова три 
по сла ни ка са мо је По ту рак из Но вог Па за ра, док је Ке нан Хај да ре-
вић из При бо ја, а Ше риф Хам за гић из Ту ти на. По сла ник Хај да ре-
вић је отво рио и па ра лел ну кан це ла ри ју у При бо ју. У Зре ња ни ну је 
отво ре на кан це ла ри ја чак 8 на род них по сла ни ка од ко јих тро је ни је 
из Зре ња ни на (Ју ди та По по вић, Је ле на Тра вар Ми ље вић  и Зо ран 
Ка са ло вић су из Жи ти шта). 

Број ан га жо ва них аси сте на та

У окви ру про јек та кан це ла ри ја на род них по сла ни ка у то ку 
2009/10. го ди не отво ре но је пет кан це ла ри ја, при че му је NDI фи-
нан си рао рад свих аси сте на та и за куп про сто ра у ко ме су кан це ла-
ри је би ле сме ште не. 

Све кан це ла ри је осно ва не то ком 2009/10. го ди не има ле су по 
јед ног аси стен та, осим кан це ла ри је у Но вом Па за ру ко ја је има ла 
два и кан це ла ри је у Зре ња ни ну у ко јој је би ло ан га жо ва но 4 аси-
стен та. У кан це ла ри ји на род ног по сла ни ка Ива на Ка ри ћа ан га жо-
ва но је че тво ро, а у кан це ла ри ји Ми ло ра да Сто ши ћа у Ни шу до 
са да је пе ри о дич но ан га жо ва но чак ви ше од 15 аси сте на та. Ве ћи на 
аси сте на та у овим кан це ла ри ја ма ра ди во лон тер ски, а у из бо ру во-
лон те ра не рет ко је пре суд на би ла пар тиј ска при пад ност. Ме ђу тим, 
би ло је и слу ча је ва јав них кон кур са за из бор аси сте на та ко ји су се 
по сле пред ви ђе ног вре ме на во лон ти ра ња сме њи ва ли (нпр. у кан-
це ла ри ји Кон стан ти на Са мо фо ло ва и кан це ла ри ји Ран ке Са вић).

Про сто ри је у ко ји ма су кан це ла ри је сме ште не 

Кан це ла ри је на род них по сла ни ка мо гу би ти сме ште не у раз-
ли чи тим про сто ри ја ма. Ком пар тив но ис ку ство у Ср би ји нам по-
ка зу је да се оне углав ном сме шта ју у че ти ри ти па про сто ри ја: у 
згра ди На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је, у про сто ри ја ма ко-
је обез бе ди ло кал на са мо у пра ва, у про сто ри ја ма стран ке на чи ји 
пред лог је по сла ник иза бран и по слов ном про сто ру чи ји за куп се 
фи на си ра из дру гих из во ра. У згра ди На род не скуп шти не Ре пу бли-
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ке Ср би је (зда ње у ули ци кра ља Ми ла на) сво је про сто ри је има ју 
кан це ла ри је на род них по сла ни ка Ран ке Са вић и Ива на Ка ри ћа.

У про сто ри ја ма ко је је обез бе ди ла ло кал на са мо у пра ва кан-
це ла ри је су отво ри ли и Не над Кон стан ти но вић и На та ша Вуч ко-
вић (за јед нич ка кан це ла ри ја у бе о град ској оп шти ни Сав ски ве нац), 
Му нир По ту рак, Ке нан Хај да ре вић и Ше риф Хам за гић (за јед нич ка 
кан це ла ри ја у про сто ри ја ма ко је обез бе ди ла оп шти на Но ви Па зар), 
Ђор ђе Ми ли ће вић (Ва ље во), Ми ха и ло Пу рић (Ло зни ца). У по слов-
ним згра да ма сме ше те не су кан це ла ри је у Ле сков цу, Зре ња ни ну. Уз 
по др шку до на то ра про стор су обез бе ди ли Кон стан тин Са мо фо лов 
(Вра чар) и Де јан Ни ко лић (Со ко ба ња).

Не ке од кан це ла ри ја при ма ју гра ђа не сва ког да на и то то ком 
осмо ча сов ног или сед мо ча сов ног рад ног вре ме на (од 7 до 15 са ти 
ра ди кан це ла ри ја Ми ро љу ба Стој чи ћа у Вра њу, од 8 до 15 ча со ва 
кан це ла ри ја Ве сне Ра ко њац у Кру шев цу, а у пе ри о ду од 9 до 17 са-
ти кан це ла ри ја Ми лан ке Ка рић), дру ге не ко ли ко са ти то ком пре по-
дне ва или ра них по по днев них са ти (од 09 до 11 ча со ва кан це ла ри ја 
Јо же фа Шан до ра у Сен ти, од 10 до 13 ча со ва кан це ла ри ја Бо ја не 
Кр кић у Кру шев цу, а од 11 до 15 ча со ва кан це ла ри ја Ива на Ка ри-
ћа), док од ре ђе не кан це ла ри је ра де уве че (сва ког рад ног да на од 
18 до 20 ча со ва ра ди кан це ла ри ја Мо ми ра Сто ја но ви ћа у Ни шу, у 
пе ри о ду од 17 до 20 ча со ва кан це ла ри ја Рад ми ла Ко сти ћа у Пи ро ту, 
док кан це ла ри ја Де ја на Рај чи ћа у Ни шу ра ди сва ког да на од 10 до 
14 ча со ва и од 19 до 21 са ти). По сто је и кан це ла ри је на род них по-
сла ни ка ко је не ра де сва ко днев но (пет ком од 17 до 19 ча со ва ра ди 
кан це ла ри ја Ми ле те По ску ри це у Кра гу јев цу, по не дељ ком од 14 до 
18 и пет ком од 13 до 16 ча со ва кан це ла ри ја Ми о дра га Ни ко ли ћа у 
Ја го ди ни, а сва ког пр вог и по след њег по не дељ ка у ме се цу од 9 до 
12 кан це ла ри ја Ве ре Па у но вић у Ла за рев цу).6)  Љу би ца Ми ло ше-
вић из Аран ђе лов ца, Не ђо Јо ва но вић из Ужи ца, Мо мо Чо ла ко вић 
из Но вог Са да, Ду шан Ми ли са вље вић из Ни ша, На та ша Вуч ко вић 
и Кон стан тин Са мо фо лов из Бе о гра да, Си ни ша Ла зић из Сом бо ра 
и Ми лан Ко ва че вић из Срем ске Ми тро ви це ни су на сај ту На род не 
скуп шти не на ве ли рад но вре ме сво јих кан це ла ри ја.

Број на род них по сла ни ка ко ји су осно ва ли кан це ла ри је
У ве ћи ни кан це ла ри ја на род них по сла ни ка ан га жо ван је са-

мо је дан на род ни по сла ник. Ме ђу тим, из у зе так у овом по гле ду и 
до бар при мер су кан це ла ри је у Но вом Па за ру и Зре ња ни ну јер у 
њи ма са ра ђу је ви ше на род них по сла ни ка ко ји сви не жи ве у истом 
ме сту, а ни су ни чла но ви истих по ли тич ких стра на ка. Та ко је Му-

6)  Кан це ла ри је за ко му ни ка ци ју на род них по сла ни ка са гра ђа ни ма, http://www.par la ment.
gov.rs/гра ђа ни/по сла нич ке-кан це ла ри је.71.html, 24/7/2013.
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нир По ту рак био кан ди дат Сан џач ке де мо крат ске пар ти је, Ке нан 
Хај да ре вић ЛДП-а, а Ше риф Хам за гић Г17 плу са. По ту рак и Хам-
за гић су пред ста вља ли скуп штин ску ве ћи ну, док је Хај да ре ви ћев 
ЛДП био у опо зи ци ји. По сла нич ка кан це ла ри ја ко ја је по ка за ла 
још ве ћу ра зно ли кост по пи та њу стра нач ке при пад но сти по сла-
ни ка и на оси по зи ци ја-опо зи ци ја је кан це ла ри ја у Зре ња ни ну. У 
ње ном ра ди су уче ство ва ли сле де ћи по сла ни ци: Бо јан Ко стреш 
(ЛСВ), Ел ви ра Ко вач (СВМ), Ју ди та По по вић (ЛДП), Је ле на Тра-
вар Ми ље вић (Г17плус), Зо ран Ка са ло вић (СПС), Бран ка Љи љак 
(ДС), Га бор Ло ди (ДС) и Ми ло рад Кр стин (СРС).

Пе де сет и осам по сла ни ка је до са да уче ство ва ло у отва ра њу 
кан це ла ри ја на род них по сла ни ка, а од њих шест ни су по но во иза-
бра ни на мај ским из бо ри ма 2012. го ди не (Му нир По ту рак, Ше риф 
Хам за гић, Бран ка Љи љак, Га бор Ло ди, Ми ло рад Кр стин), па ће мо 
у ста ти сти ци по сла ни ка ко ји су осно ва ли кан це ла ри је (пре ма од-
ре ђе ној ка те го ри ји - ста ро сна, пол на струк ту ра, пар тиј ска при пад-
ност) ра чу на ти са мо оне по сла ни ке ко ји су чла но ви пар ла мен та и 
у ак ту ел ном са зи ву. 

Ста ро сна струк ту ра по сла ни ка

Ва жно је ис пи та ти ка ква је ста ро сна струк ту ра по сла ни ка 
ко ји су отво ри ли кан це ла ри је на род них по сла ни ка. Нај ста ри ји по-
сла ник ко ји је отво рио сво ју кан це ла ри ју је Че до мир Про тић (1936. 
го ди ште, ПУПС) из Лу ча на, а нај мла ђа је Ел ви ра Ко вач (18. јул 
1982.  го ди не, СВМ, Зре ња нин). 

На та бе ли 1, ко ја се на ла зи у при ло гу, при ка за на је ста ро сна 
струк ту ра по сла ни ка у На род ној скуп шти ни Ре пу бли ке Ср би је и 
ста ро сна струк ту ра по сла ни ка ко ји су отво ри ли кан це ла ри је на-
род них по сла ни ка.

Ако за не ма ри мо ма ло број не по сла ни ке ро ђе не у тре ћој и че-
твр тој де це ни ји про шлог ве ка про из и ла зи да су пре ма ста ро сној 
струк ту ри у отва ра њу кан це ла ри ја на род них по сла ни ка у од но су 
на уку пан број по сла ни ка ко ји су отво ри ли кан це ла ри је нај ак тив-
ни ји би ли по сла ни ци ро ђе ни 60-тих го ди на, а нај ма ње су их отва-
ра ли по сла ни ци ро ђе ни 80-тих. Ме ђу тим, ако као кри те ри јум по-
де ле узме мо од нос бро ја по сла ни ка ро ђе них у од ре ђе ној де це ни ји 
ко ји су отво ри ли кан це ла ри је пре ма бро ју по сла ни ка у Скуп шти ни 
ро ђе них у тој де це ни ји нај ак тив ни ји су би ли на род ни по сла ни ци 
ро ђе ни из ме ђу 1940. и 1949. го ди не, а нај ма ње ак тив ни би ли су они 
нај мла ђи, ро ђе ни 70-тих и 80-тих.
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Пол на струк ту ра

У клу па ма На род не скуп тши не Ре пу бли ке Ср би је се ди 169 
по сла ник и 81 по сла ни ца.7) Од 169 на род них по сла ни ка 39 се ан-
га жо ва ло у ра ду кан це ла ри ја на род них по сла ни ка, док је од по сла-
ни ца ан га жо ва но њих 13. Од нос бро ја по сла ни ка ко ји су отво ри ли 
кан це ла ри је пре ма по лу и укуп ног бро ја по сла ни ка ко ји су отво-
ри ли кан це ла ри је по ка зу је да су му шкар ци три пу та ан га жо ва ни-
ји од же на, али ако као кри те ри јум узме мо од нос бро ја по сла ни-
ка ко ји су отво ри ли кан це ла ри је пре ма по лу и бро ја по сла ни ка у 
скуп шти ни пре ма по лу мо же се за кљу чи ти да су му шки по сла ни ци 
за 44,4% ви ше ан га жо ва ни у фор ми ра њу кан це ла ри ја у од но су на 
сво је ко ле ги ни це (ви де ти та бе лу 2).

Пар тиј ска при пад ност

При са гле да ва њу пар тиј ске при пад но сти на род них по сла ни-
ка ко ји су отво ри ли кан це ла ри је због пре ве ли ког бро ја пар ти ја у 
скуп шти ни ана ли зи рао сам не при пад ност по ли тич ким  пар ти ја ма, 
већ члан ство у по сла нич ким гру па ма (ви де ти та бе лу 3).

Про из и ла зи да су по сма тра но кроз од нос бро ја по сла ни ка 
ко ји су отво ри ли кан це ла ри је на род них по сла ни ка пре ма по сла-
нич ким гру па ма у од но су на уку пан број по сла ни ка ко ји су отво-
ри ли кан це ла ри је по сла ни ци СНС-а би ли нај ак тив ни ји, док су, ако 
по сма тра мо број по сла ни ка ко ји су отво ри ли кан це ла ри је на род-
них по сла ни ка пре ма по сла нич ким гру па ма у од но су на број по-
сла ни ка у по сла нич кој гру пи, нај ак тив ни ји у отва ра њу кан це ла ри ја 
на род них по сла ни ка би ли по сла ни ци ПУПС-а, а нај ма ње ак тив ни 
на род ни по сла ни ци из по сла нич ке гру пе Срп ски по крет об но ве - 
Де мо хри шћан ска стран ка Ср би је. Та ко ђе, ни је дан са мо стал ни по-
сла ник ни је осно вао по сла нич ку кан це ла ри ју.

ПРОБЛЕМИИСМЕРНИЦЕЗАПОБОЉШАЊЕ
ФУНКЦИОНИСАЊАКАНЦЕЛАРИЈА
НАРОДНИХПОСЛАНИКАУСРБИЈИ

Пре ви ше по сла ни ка, а ни ма ло пред став ни ка ве ли ког бро-
ја оп шти на и гра до ва Ко ли ко по сла ни ка тре ба да има пар ла мент 
јед не др жа ве ка ко би сви гра ђа ни би ли успе шно ре пре зен то ва ни? 

7) Пол на струк ту ра по сла ни ка у На род ној скуп шти ни Ре пу бли ке Ср би је, http://www.par la-
ment.gov.rs/на род на-скуп шти на/на род на-скуп шти на-у-број ка ма/пол на-струк ту ра.1731.
html, 24/7/2013.
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Број ста нов ни ка пре ма ко ме се би ра је дан по сла ник ни је исти у 
сва кој зе мљи. Он за ви си од утвр ђе ног бро ја чла но ва пар ла мен та и 
од бро ја ста нов ни ка. Та ко се у Лук сем бур гу је дан по сла ник би ра 
на нај ма њи број ста нов ни ка (7.500) у зе мља ма Европ ске уни је, а у 
Не мач кој (125.000) и Шпа ни ји (од 100.000 до 134.000) на нај ве ћи. 
Пре ма бро ју ста нов ни ка на ко је се би ра је дан по сла ник др жа ве се 
мо гу по де ли ти у не ко ли ко гру па. У пр вој гру пи су др жа ве у ко ји ма 
се је дан по сла ник би ра на 20.000 до 25.000 ста нов ни ка (Швед ска, 
Фин ска, Сло ве ни ја). Дру гу гру пу чи не зе мље у ко ји ма се по сла ник 
би ра на 30.000 до 40.000 ста нов ни ка (Дан ска, Швај цар ска). У тр-
ћој гру пи су др жа ве у ко ји ма 40.000 до 50.000 гра ђа на би ра јед ног 
по сла ни ка (Пор ту гал, Бел ги ја), док су у че твр тој зе мље у ко ји ма 
се је дан члан пар ла мен та би ра на 90.000 до 100.000 ста нов ни ка 
(Ита ли ја, Пољ ска). У не ким др жа ва ма по сла ник се би ра на 100.000 
и ви ше ста нов ни ка (Шпа ни ја, Не мач ка, Ру си ја).8) Аренд Лај пхарт 
сма тра да број чла но ва пар ла мен та тре ба да бу де јед нак куб ном ко-
ре ну из бро ја ста нов ни ка у тој др жа ви.

Од ре ђи ва ња бро ја чла но ва пар ла мен та са мо пре ма бро ју ста-
нов ни ка јед не зе мље има од ре ђе на огра ни че ња, јер пре те ран број 
пар ла мен та ра ца оне мо гу ћа ва парлaмент као те ло да на ефи ка сан и 
ефек ти ван на чин вр ши функ ци ју због ко је је фор ми ран. Сма тра се 
да је 500 до 600 пар ла мен та ра ца мак си ма лан број ко ји омо гу ћу је 
ње го во нор мал но функ ци о ни са ње.9) Ме ђу тим, по сто је пар ла мен ти 
ко ји има ју да ле ко ма ње по сла ни ка од тог бро ја, али и они где их 
је знат но ви ше. Та ко пар ла мент Бар ба до са има са мо 28 по сла ни-
ка10), а ки не ски На род ни кон грес чак 2.985 чла но ва.11) С об зи ром 
на ве ли ки број ста нов ни ка у слу ча ју Ки не би чак и Лај пхар то ва 
фор му ла до ве ла до ства ра ња пред став нич ког те ла ко је не би мо гло 
ва ља но да функ ци о ни ше.

Пре ма по след њем по пи су у Ср би ји (без те ри то ри је Ко со ва и 
Ме то хи је) жи ви 7,565.761 ста нов ни ка, ода кле сле ди да у на шој зе-
мљи је дан по сла ник ре пре зен ту је 30.263 ста нов ни ка. При ме ни мо 
ли Лај пхар то ву фор му лу да број чла но ва пар ла мен та тре ба да бу де 
јед нак куб ном ко ре ну из бро ја ста нов ни ка у тој др жа ви до би ја мо 
да би На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је тре ба ло да бро ји 197 

8) Ма ри ја на Пај ван чић, исто, стр. 12. и 13.

9) Rod Har gue and Mar tin Har rop, Com pa ra ti ve Go vern ment and Po li tics: An In tro duc tion, Pal-
gra ve Mac mil lan, Lon don, 2004, стр. 248.

10) Аренд Лај пхарт, Мо де ли де мо кра ти је: об ли ци и учи нак вла де у три де сет шест зе ма ља, 
Слу жбе ни лист СЦГ, Бе о град, ЦИД, Под го ри ца, 2003, стр. 93.

11) Ире на Пе јић, Пар ла мен тар но пра во: фран цу ски, не мач ки, бри тан ски, срп ски и при мер 
Европ ског пар ла мен та, Прав ни фа кул тет, Цен тар за пу бли ка ци је, Ниш, 2006, стр. 19.
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на род них по сла ни ка. Да кле, пре ма овој фор му ли 53 на род на по-
сла ни ка су “ви шак”.

Ме ђу тим, по се бан про блем ко ји се ја вља као по сле ди ца про-
пор ци о нал ног из бор ног си сте ма у ко ме је чи та ва др жа ва јед на из-
бор на је ди ни ца пред ста вља не по сто ја ње пра вил не те ри то ри јал не 
рас по ре ђе но сти ме ста из ко јих до ла зе на ши на род ни пред став ни-
ци. У че ти ри са зи ва На род не скуп шти не про сеч но око 100 оп шти-
на ни су има ле сво је по сла ни ке у пар ла мен ту. По сле пар ла мен тар-
них из бо ра 2008. го ди не 98 је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве уоп ште 
ни је има ло сво је пред став ни ке у пар ла мен ту.12) Да нас чак 104 оп-
шти не не ма ју на род не по сла ни ке из свог ме ста. Сле ди, да кле, да 
и по ред по сто ја ња “ви шка” по сла ни ка у пар ла мен ту ве ли ки број 
гра ђа на и да ље ни је пред ста вљен. Ја сно је да ако су не ке оп шти не 
и гра до ви ма ње пред ста вље ни, од но сно ни су уоп ште ре пре зен то-
ва ни, не ке дру ге је ди ни це ло кал не са мо у пра ве су ре пре зен то ва не у 
ве ћем оби му у од но су на број ста нов ни ка. То се на ро чи то од но си 
на ве ће гра до ве. 

Из Бе о гра да до ла зи чак 81 на род ни по сла ник, из Но вог Са да 
11, из Ни ша 12, а из Кра гу јев ца 8.13) Укуп но из ова че ти ри нај ве ћа 
гра да у Ср би ји до ла зи 112 по сла ни ка, од но сно 45% свих чла но-
ва пар ла мен та. Ако са бе ре мо уку пан број гра ђа на ко ји пре ма по-
пи су ста нов ни штва из 2011. го ди не на се ља ва ју ова че ти ри гра да 
(Бе о град 1,659.440, Но ви Сад 341.625, Ниш 260.237, Кра гу је вац 
179.417) до би ја мо да у њи ма за јед но жи ви 2,440.719 ста нов ни ка, 
од но сно да на јед ног по сла ни ка у ова че ти ри гра да до ла зи 21.792 
гра ђа на (у Бе о гра ду на 20.487), док у пре о ста лом де лу Ср би је жи-
ви 5,125.042, па пре ма то ме је дан по сла ник пред ста вља 31.138 гра-
ђа на.

Из бор ни си стем Ве ли ки про блем у раз во ју по сла нич ких 
кан це ла ри ја у Ср би ји је из бор ни си стем у ко ме се гла са за ли сте а 
не пер со нал но за кан ди да те за на род не по сла ни ке, при че му је до-
дат но це ла др жа ва јед на из бор на је ди ни ца, што ства ра си ту а ци ју у 
ко јој је на род ном по сла ни ку мно го зна чај ни је да по зи ци о ни ра њем 
у окви ру стран ке се би обез бе ди што ви ше ме сто на из бор ној ли сти, 
не го да се тру ди да ре ша ва ју ћи про бле ме гра ђа на из гра ди се би што 

12) Сла ви ша Ор ло вић, “Устав ни, по ли тич ки и ин сти ту ци о нал ни оквир На род не скуп шти не 
Ре пу бли ке Ср би је”, у збор ни ку: Де мо крат ске пер фор ман се пар ла ме на та Ср би је, Бо сне 
и Хер це го ви не и Цр не Го ре (при ре дио Сла ви ша Ор ло вић), Уни вер зи тет у Бе о гра ду - Фа-
кул тет по ли тич ких на у ка (Цен тар за де мо кра ти ју), Бе о град, Са ра јев ски отво ре ни цен-
тар, Са ра је во, Фа кул тет по ли тич ких на у ка - Уни вер зи тет Цр не Го ре, Под го ри ца, 2012, 
стр. 27.

13) Ак ту ел ни са зив На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је, http://www.par la ment.gov.rs/на-
род на-скуп шти на/са став/на род ни-по сла ни ци/ак ту ел ни-са зив.11.html, 23/7/2013.
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зна чај ни ју по др шку би ра ча. Про ме на у не ки тип пер со на ли зо ва-
ног из бор ног си сте ма во ди ла би ве ћем ан га жо ва њу по сла ни ка око 
ре ша ва ња про бле ма гра ђа на. Та ко би по сла ни ци би ли не по сред но 
за ин те ре со ва ни за про бле ме гра ђа на ко ји за њих гла са ју, а гра ђа ни 
би ко нач но зна ли ко је њи хов пред став ник у пар ла мен ту. Њи хов 
по сла ник у скуп шти ни би ла би осо ба чи је име и пре зи ме на гла-
сач ком ли сти ћу за о кру жу ју, а не не ки на род ни по сла ник ко ји са-
мо жи ви у њи хо вом ме сту а за ко га че сто ни су ни чу ли.14) Крај њи 
вид овог про це са је уво ђе ње ве ћин ског си сте ма са јед но ман дат ним 
из бор ним јед ни ци ма чи ја при ме на ре зул ту је ства ра њем нај бли жег 
мо гу ћег од но са из ме ђу по сла ни ка и њи хо вих би ра ча. 

Још не ки про бле ми и мо гућ но сти ре ша ва ња Про блем у 
функ ци о ни са њу кан це ла ри ја на род них по сла ни ка у Ср би ји је што 
се гра ђа ни по сла ни ци ма углав ном не обра ћа ју због пи та ња ко ја су 
у над ле жно сти скуп шти не15), већ нај че шће ка ко би им на род ни по-
сла ни ци по мо гли у ре ша ва њу њи хо вих со ци јал но-ег зи стен ци јал-
них про бле ма (за по сле ње, ма ле пла те и пен зи је, со ци јал на по моћ).   

Дру го, по сла ни ци ма се обра ћа ма ли број гра ђа на. 16) Ка ко би 
се овај тренд про ме нио по треб но је ра ди ти кам па ње про мо ви са ња 
кан це ла ри ја на род них по сла ни ка, по зи ва ти гра ђа не да се обра те 
по сла ни ци ма, ор га ни зо ва ти да не отво ре них вра та ка да би би ра чи 
мо гли да не по сред но ко му ни ци ра ју са по сла ни ци ма, али и по ве ћа-
ти ефи ка сност ре ша ва ња слу ча је ва због ко јих се гра ђа ни обра ћа ју 
по сла нич ким кан це ла ри ја ма.

14) Ис тра жи ва ње Цен тра за сло бод не из бо ре и де мо кра ти ју (Це СИД) у окви ру про јек та 
“Ја ча ње над зор не уло ге и тран спа рент но сти у ра ду Скуп шти не” по ка за ло је да са мо 13 
од сто гра ђа на зна да на ве де име по сла ни ка ко ји до ла зи из њи хо вог гра да. http://www.
rts.rs/pa ge/sto ri es/ci/story/1/По ли ти ка/1368568/Ра сте+по ве ре ње+гра ђа на+у+пар ла мент.
html, 30/7/2013.

15) Над ле жно сти На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је од ре ђе не су чла ном 99. Уста ва и 
чла ном 15. За ко на о На род ној скуп шти ни Ре пу бли ке Ср би је (Слу жбе ни гла сник Ре пу-
бли ке Ср би је, бр. 9/2010).

16) Код пет пр во о тво ре них кан це ла ри ја број гра ђа на ко ји су им се у де цем бру 2009. го ди не 
обра ћа ли кре тао од 4 у Но вом Па за ру до 12 у Ва ље ву, а у ја ну а ру 2010. нај ма ње пред ме-
та би ло је опет у Но вом Па за ру (три), а нај ви ше по но во у Ва ље ву- 22. И у сле де ћа три 
ме се ца број слу ча је ва у сва кој од кан це ла ри ја го то во да ни је пре ла зио 20, а уку пан број 
ре ше них слу ча је ва у свим кан це ла ри ја ма био је ви ше стру ко ма њи од бро ја под не тих (у 
де цем бру 2009. и ја на у а ру ре ше но је 97 од 350 пред ме та, а у пе ри о ду фе бру ар-април 
2010. ре ше но је 36 од 168 пред ме та). Сви по да ци пре у зе ти су из: Con sti tu ency Of fi ce 
re ports, NDI, Бе о град, 2010. Тренд ма лог бро ја гра ђа на ко ји се на род ним по сла ни ци ма 
обра ћа ју пре ко кан це ла ри ја и да ље тра је. Да нас сва ка на це ла ри ја про сеч но има око 100 
слу ча је ва ме сеч но, а то ком јед ног ме се ца се у про се ку ре ши њих 40. У по гле ду на чи на 
обра ћа ња, ве ћи на гра ђа на се обра ћа лич но (око 60%), зна чај на гру па те ле фо ном (35%), 
а пу тем елек трон ске по ште по сла ни ци ма се обра ћа све га 5% гра ђа на. Због ве ли ког бро-
ја не пот пу них из ве шта ја кан це ла ри ја на род них по сла ни ка ни је би ло мо гу ће на пра ви ти 
пре ци зни ју ста ти сти ку. За то ове по дат ке тре ба схва ти ти оквир но. 
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Ипак, не ке про ме не ко је би во ди ле оства ре њу бо љег од но са 
и ства ра њу по ве ре ња из ме ђу по сла ни ка и би ра ча се мо гу из вр ши-
ти и у окви ру по сто је ћег из бор ног си сте ма и ма ле ствар не мо ћи 
на род них по сла ни ка. Пр во, кан це ла ри је на род них по сла ни ка тре-
ба да ра де сва ко днев но, а у да ни ма ка да На род на скуп шти на не 
за се да по сла ни ци би тре ба ло да при ма ју гра ђа не у сво јим кан це-
ла ри ја ма. Дру го, сви за ин те ре со ва ни гра ђа ни тре ба да бу ду у мо-
гућ но сти да на нај лак ши и нај бр жи на чин са зна ју где се на ла зи 
кан це ла ри ја по сла ни ка ко ме же ле да се обра те. Све кан це ла ри је 
тре ба да има ју те ле фон, елек трон ску по шту и сајт где гра ђа ни мо гу 
до би ти нео п ход не ин фор ма ци је. Тре ће, про сто ри је кан це ла ри ја на-
род них по сла ни ка не тре ба да бу ду сме ште не у окви ру стра нач ких 
про сто ри ја или пред став ни шта ва би ло ког ак те ра ко ји уче ству је на 
из бо ри ма јер то де сти му ли ше би ра че ко ји ни су сим па ти зе ри да тих 
по ли тич ких ак те ра да се обра те по сла ни ци ма. Че твр ти про блем је 
ста тус аси сте на та у кан це ла ри ја ма. Тај по сао во лон тер ски оба вља-
ју углав ном сту ден ти и пар тиј ски ак ти ви сти. С об зи ром да је стан-
дард да на јед ног по сла ни ка бу де за по сле но до тро је слу жбе ни ка, 
а да је у На род ној скуп шти ни за по сле но све га око 350 љу ди (од 
че га је 120 на ме ште ни ка),17) по тре ба за за по сле њем обра зо ва них 
љу ди ко ји би по ма га ли по сла ни ци ма у њи хо вом ра ду је еви дент на. 
Док се то не до го ди по сла ни ци мо гу да од свог па у ша ла де ли мич-
но по кри ва ју не ке од тро шко ва ра да кан це ла ри је. Пе то, кан це ла ри-
је на род них по сла ни ка тре ба ин сти ту ци о на ли зо ва ти и за њи хо во 
функ ци о ни са ње у окви ру бу џе та На род не скуп шти не Ре пу бли ке 
Ср би је опре де ли ти од ре ђе на сред ства. Та ко да ље функ ци о ни са ње 
ове зна чај не де мо крат ске ин сти ту ци је не би би ло не из ве сно. Ипак, 
тек уко ли ко до ђе до опи са них про ме на из бор ног си сте ма, по сла-
ни ци ће схва ти ти зна чај кан це ла ри ја на род них по сла ни ка па би се 
ти ме мо гли сте ћи усло ви да она у на ред ном пе ри о ду по ста не би тан 
сег мент на шег по ли тич ког жи во та.

Кан це ла ри је на род них по сла ни ка мо гу ути ца ти на да ље по-
бољ ша ње угле да На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је и са мих 
на род них по сла ни ка, али би сва ко њи хо во при ка зи ва ње као све о-
бу хват ног ре ше ња за по ве ћа ње угле да пар ла мен та као ин сти ту ци је 
и на род них по сла ни ка као ње го вих чла но ва ула зи ло у до мен не-
кри тич ког пре у ве ли ча ва ња мо ћи по сла нич ких кан це ла ри ја. Про-

17) Сла ви ша Ор ло вић, “Устав ни, по ли тич ки и ин сти ту ци о нал ни оквир На род не скуп шти не 
Ре пу бли ке Ср би је”, у збор ни ку: Де мо крат ске пер фор ман се пар ла ме на та Ср би је, Бо сне 
и Хер це го ви не и Цр не Го ре (при ре дио Сла ви ша Ор ло вић), Уни вер зи тет у Бе о гра ду - Фа-
кул тет по ли тич ких на у ка (Цен тар за де мо кра ти ју), Бе о град, Са ра јев ски отво ре ни цен-
тар, Са ра је во, Фа кул тет по ли тич ких на у ка - Уни вер зи тет Цр не Го ре, Под го ри ца, 2012, 
стр. 39.
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блем мар ги на ли за ци је пар ла мен та знат но је ком плек сни је пи та ње 
ко је тре ба ре ша ва ти ком би но ва но - про ме ном из бор ног си сте ма, 
уве ћа њем ствар не мо ћи по сла ни ка, раз во јем де мо крат ске по ли тич-
ке кул ту ре, ко ја укљу чу је ве ћу бри гу по сла ни ка за про бле ме гра ђа-
на, али и свест сва ког гра ђа ни на о нео п ход но сти ре ша ва ња пи та ња 
од оп штег ин те ре са а не ис кљу чи во сво јих лич них про бле ма.
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лут ни 
из нос

про-
це нат

апсо-
лут ни 
из нос

про-
це нат

1920-1929 0 0/52 0 1 0/1 0
1930-1939 1 1/52 1,9 2 1/2 50
1940-1949 6 6/52 11,5 18 6/18 33,3
1950-1959 13 13/52 25 56 13/56 23,2
1960-1969 17 17/52 32,7 86 17/86 19,8
1970-1979 11 11/52 21,2 64 11/64 17,2
1980-1989 4 4/52 7,7 23 4/23 17,4

укупно 52 100 250

* По да ци ко ри шће ни у из ра ди та бе ле пре у зе ти из: Ста ро сна струк ту ра по сла ни ка у На-
род ној скуп шти ни Ре пу бли ке Ср би је, http://www.par la ment.gov.rs/на род на-скуп шти на/
на род на-скуп шти на-у-број ка ма/ста ро сна-струк ту ра.1732.html, 24/7/2013.



Пре драг Тер зић Отва ра ње и функ ци о ни са ње кан це ла ри ја ...

213

Табела 2**

мушкарци жене укуп-
но

број посланика 
у скупштини 
према полу

169 81 250

број посланика 
који су 
отвирили 
канцеларије 
према полу

39 13 52

однос броја 
посланика који 
су отворили 
канцеларије 
према полу и 
укупног броја 
посланика који 
су отворили 
канцеларије

апсо лут-
ни из нос

про-
це нат

апсо лут-
ни из нос

про-
це нат

100

39/52 75 13/52 25

однос броја 
посланика који 
су отворили 
канцеларије 
према полу 
и броја 
посланика у 
скупштини 
према полу

апсо лут-
ни из нос

про-
це нат

апсо лут-
ни из нос

про-
це нат

39/169 23,1 13/81 16

** Пол на струк ту ра по сла ни ка у На род ној скуп шти ни Ре пу бли ке Ср би је, http://www.par la-
ment.gov.rs/на род на-скуп шти на/на род на-скуп шти на-у-број ка ма/пол на-струк ту ра.1731.
html, 24/7/2013.
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Табела 3***
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апсо-
лут ни 
из нос

про це-
нат

апсо-
лут ни 
из нос

про це-
нат

СНС 13 13/52 25 65 13/65 20
ДС 9 9/52 17,3 44 9/44 20,4
СПС 7 7/52 13,5 25 7/25 28
ДСС 2 2/52 3,8 21 2/21 9,5
УРС 3 3/52 5,8 16 3/16 18,8
ЛДП 3 3/52 5,8 13 3/13 23,1
ПУПС 7 7/52 13,5 12 7/12 58,3
СДПС 1 1/52 1,9 9 1/9 11,1
НС 2 2/52 3,8 8 2/8 25
ЈС 1 1/52 1,9 7 1/7 13,3
Заједно за 
Србију 1 1/52 1,9 7 1/7 13,3

ЛСВ 1 1/52 1,9 5 1/5 20
СВМ 2 2/52 3,8 5 2/5 40
СПО-ДХСС 0 0/52 0 5 0/5 0
самостални 
посланици 0 0/52 0 8 0/8 0

укупно 52 100 250

*** По да ци ко ри шће ни у из ра ди та бе ле пре у зе ти из: По сла нич ке гру пе у На род ној скуп шти-
ни Ре пу бли ке Ср би је, http://www.par la ment.gov.rs/на род на-скуп шти на/на род на-скуп шти-
на-у-број ка ма/по сла нич ке-гру пе.1730.html, 24/7/2013.
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PredragTerzic

OPENINGANDFUNCTIONINGOF
MPOFFICESINSERBIA

Resume
MP Of fi ces (con sti tu ency of fi ces) are cor rec ti ve of free par li a-

men tary man da te and an in stru ment for en su ring par li a ment tran spa-
rency. MPs re main in de pen dent be a rers of fre e dom of tho ught and 
fre e dom of spe ech in the par li a ment and are not re qu i red to act in ac-
cor dan ce with the opi nion of the vo ters. But the con tact with the vo ters 
ena bles them to re cog ni ze the con cerns of ci ti zens, the ir re qu ests ma de 
to the le gi sla tu re and on this ba sis to for mu la te le gi sla ti ve pro po sals, 
pro po sed amend ments to the exi sting laws and ot her acts that sho uld 
be bro ught un der the ju ris dic tion of the le gi sla tu re. The ope ning of MP 
of fi ces in Ser bia star ted the 2009 with the sup port of Na ci o nal nol nog 
De moc ra tic In sti tu te (NDI). To day in our co un try the re are mo re than 
30 of fi ces of MPs.

Our analysis of  MP of fi ces which ha ve been ope ned in Ser bia 
un till now in clu des se ve ral di men si ons: the ci ti es and mu ni ci pa li ti es 
whe re they ha ve been esta blis hed, the num ber of as si stants en ga ged in 
each of them, the pre mi ses whe re they are pla ced, ho urs of ope ra tion, 
num ber of mem bers who par ti ci pa te in the of fi ce, the ir age, sex struc-
tu re and party af fi li a tion. Of fi ces of MPs ha ve been esta blis hed in 25 
ci ti es and mu ni ci pa li ti es.

In Bel gra de the re are 8 of them, in Nis 4, and in No vi Sad and 
Kra gu je vac 2. Ho we ver, it sho uld be no ted that so me me di um si zed ci-
ti es, alt ho ugh they ha ve mo re se ats in par li a ment, ha ve not yet esta blis-
hed the MP of fi ces. Among them are Kra lje vo, Ca cak and Sme de re vo. 
Num ber of as si stants en ga ged in of fi ces ran ge from one to 15 pe ri o di-
cally hi red as si stants.

Of fi ces of MPs can be pla ced in va ri o us lo ca ti ons: in the Na ti o nal 
As sembly of the Re pu blic of Ser bia, in pre mi ses pro vi ded by the lo cal 
go vern ment, in the pre mi ses of a party at who se sug ge stion the MP was 
elec ted and in the of fi ce which le a se is fi nan ced from ot her so ur ces. In 
the vast ma jo rity of MP of fi ces only one MP is en ga ged. The of fi ces in 
Zre nja nin and No vi Pa zar pre sent a good exam ple be ca u se the re co o-
pe ra te se ve ral MPs who do not li ve in the sa me pla ce, and  who are the 
mem bers of dif fe rent both po si ti o nal and op po si tion po li ti cal par ti es.

In pro por tion to the ir num ber in par li a ment, the most ac ti ve we re 
MPs who we re born bet we en 1940  and  1949, and the le ast ac ti ve we re 
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the youn gest, born in the '70s and '80s. If you ex plo re the gen der struc-
tu re of the par li a ment, again in pro por tion to the num ber of ma le and 
fe ma le MPs, it can be con clu ded that ma le MPs are 44.4% mo re en ga-
ged in the esta blis hment of the of fi ce in re spect of the ir fe ma le col le a-
gu es. In pro por tion to the num ber of mem bers of par li a men tary gro ups, 
mem bers of PUPS we re the most ac ti ve, and the le ast ac ti ve we re MPs 
of Ser bian Re ne wal Mo ve ment - Chri stian De moc ra tic Party of Ser bia. 
Al so, not one in di vi dual mem ber has esta blis hed a MP of fi ce.

The main pro blem of fun cti o ning of fi ces of MPs in Ser bia, as 
aut hor sta tes, are the fol lo wing: the exi sting elec to ral system, the ab-
sen ce of MPs from a num ber of mu ni ci pa li ti es and ci ti es in Ser bia. The 
aut hor al so po ints out that so me im pro ve ments can be ac hi e ved un der 
the cur rent elec to ral system and a small real po wer of MPs. MP of fi ces 
may af fect the furt her im pro ve ment in the re pu ta tion of the Na ti o nal 
As sembly of the Re pu blic of Ser bia and the MPs, but only as part of a 
wi der pro cess that in vol ves chan ging the elec to ral system, in cre a sing 
the real po wer of MPs, the de ve lop ment of a de moc ra tic po li ti cal cul-
tu re.
Keywords: MP of fi ces, the Na ti o nal As sembly of the Re pu blic of Ser bia, the 

par li a ment, MP,   par li a ment tran spa rency, par li a men tary man da-
te, free par li a men tary man da te, free par li a men tary man da te cor-
rec ti ve.

* Овај рад је примљен 11. маја 2013. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
04. септембра 2013. године.
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