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Сажетак
У ра ду ће мо ис тра жи ти нор ма тив ни оквир, на чи не 
фор ми ра ња и основ не по сту ла те функ ци о ни са ња по
сла нич ких гру па при ја тељ ства у окви ру На род не скуп
шти не Ре пу бли ке Ср би је. Иако ду го при су тан у на шем 
пар ла мен тар ном жи во ту, и иако је у по след њих не ко
ли ко са зи ва фор ми ран зна ча јан број гру па при ја тељ
ства у чи јем ра ду, ма кар фор мал но, уче ству је не сра
змер но ве ли ки број по сла ни ка, сти че се ути сак да овај 
ме ха ни зам пар ла мен тар не ди пло ма ти је че сто не ис пу
ња ва сво ју основ ну свр ху оства ри ва ња и по бољ ша ња 
од но са са дру гим пар ла мен ти ма и стра ним др жа ва ма. 
При мар но, те ма по сла нич ких гру па при ја тељ ства и 
уоп ште пар ла мен тар не ди пло ма ти је у Ср би ји је оп те
ре ће на оп ту жба ма о ан га жма ну по сла ни ка из лич ног 
ин те ре са, би ло да се ра ди о де мон стра ци ји спољ но по
ли тич ких пре фе рен ци ја за рад ма те ри јал не или по ли
тич ке ко ри сти, или да се ра ди о тзв. „пар ла мен тар ном 
ту ри зму“. Иако не мо же мо су ди ти о лич ним мо ти ви ма 
чла но ва пар ла мен та, мо же мо ана ли зи ра ти не ко ли ко 
па ра ме та ра на осно ву ко јих ће мо оце ни ти рад гру па 
при ја тељ ства: пре све га, ра ди се о нор ма тив ном окви
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ру њи хо вог ра да (ко ји ће мо ком па ри ра ти са ка рак те ри
стич ним пар ла мен ти ма из ре ги о на и Евро пе); кван ти
та тив ним по да ци ма уче шћа у ра ду по сла нич ких гру па 
у окви ру На род не скуп шти не; и ко нач но, о ре зул та ти
ма ова квог ан га жма на.
Кључ не ре чи: На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је, 
пар ла мен тар на ди пло ма ти ја, би ла те рал ни од но си, по
сла нич ке гру пе при ја тељ ства

1.ОКОНЦЕПТУПАРЛАМЕНТАРНЕДИПЛОМАТИЈЕ

Sа ма иде ја пар ла мен тар не ди пло ма ти је ни је но ва. Још из ан
тич ких вре ме на, по зна ти су при ме ри рим ских се на то ра ко ји су 

уче ство ва ли у пре го во ри ма и дру гим ди пло мат ским ак тив но сти ма. 
У но ви је вре ме, по себ но од два де се тог ве ка, чла но ви пар ла мен та 
уче ству ју на ме ђу на род ним кон гре си ма, са ми ти ма, ми ров ним пре
го во ри ма и дру гим ску по ви ма. Ме ђу тим, пар ла мен тар на ди пло ма
ти ја је мно го ши ри по јам од са мог уче шћа на ова квим до га ђа ји ма.1) 
Пре све га, ра ди се ма ње о ин ди ви ду ал ним ак тив но сти ма по је ди
нач них, нај че шће ути цај них, чла но ва пар ла мен та; а ви ше о ор га
ни зо ва ној прак си ко ја ста вља пар ла мент као ин сти ту ци ју у фо кус, 
пре све га као ак те ра спољ но по ли тич ких и ме ђу на род них ак тив но
сти. У том сми слу, ко ре не пар ла мен тар не ди пло ма ти је ка кву по
зна је мо да нас мо же мо тра жи ти у фор ми ра њу Ин тер пар ла мен тар не 
уни је, 1889. го ди не, на ста ле на иде ји бри тан ских и фран цу ских па
ци фи стич ки на стро је них пар ла мен та ра ца да се не су гла си це из ме
ђу др жа ва ре ша ва ју мир ним пре го во ри ма иза бра них пред став ни ка 
гра ђа на. Свој про цват пар ла мен тар на ди пло ма ти ја до жи вља ва на
кон Дру гог свет ског ра та, у окви ру ме ђу на род них ор га ни за ци ја на
ста лих на европ ском кон ти нен ту, по но во са ми ров ним, али не рет ко 
и без бед но сним пред зна ком. У окви ру тих ен ти те та (пре све га, у 
окви ру Са ве та Евро пе, а за тим и Европ ске за јед ни це, Ор га ни за
ци је за европ ску без бед ност и са рад њу, а по том и НА ТО, али и 
број них ре ги о нал них или те мат ских ор га ни за ци ја), тра ди ци о нал
на го ди шња оку пља ња пар ла мен та ра ца уско ро пре ра ста ју у пар
ла мен тар не скуп шти не, ко је по ста ју при мар ни об лик мул ти ла те
рал не пар ла мен тар не ди пло ма ти је, ка кав зна мо и да нас. Про цес 
је до дат но убр зан хи пер про дук ци јом фак то ра ко ји ути чу на раз вој 

1) Видети: K. W. Thompson, „The New Diplomacy and the Quest for Peace”, International
Organization, Vol. 19, No. 3, 1965, pp. 394409.
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гло ба ли зо ва ног све та и усло жња ва ње ме ђу на род не си ту а ци је ко ја 
зах те ва (или под сти че) ан га жман ве ћег бро ја ак те ра, укљу чу ју ћи 
и пар ла мент: па дом Бер лин ског зи да и кул тур нопо ли тич ком уни
форм но шћу ко ја је усле ди ла, гло бал ним еко ном ским „бу мо ви ма“ и 
кри за ма, раз во јем те ле ко му ни ка ци ја, елек трон ских ме ди ја и на ро
чи то ин тер не та, гло бал ним гра ђан ским бу ђе њи ма итд.2) Ови про
це си из ме ни ли су тра ди ци о нал не уло ге пар ла мен та, по ли тич ких 
пар ти ја, иза бра них пред став ни ка – за ма глив ши гра ни цу из ме ђу 
стрикт но уну тра шњег и спо ља шњег у по ли ти ци; при том из ме нив
ши и су шти ну ди пло ма ти је као обла сти мо но по ли зо ва не ис кљу чи
во од стра не из вр шних вла сти.

То ком по след њих не ко ли ко де це ни ја, на ро чи то се из ме ни ла 
тра ди ци о нал на уло га пар ла мен та у оства ри ва њу спољ но по ли тич
ких ци ље ва јед не зе мље. До та да шња уло га се огле да ла у про це
су ра ти фи ка ци је ме ђу на род них уго во ра, фор му ла ци ји нор ма тив
ног окви ра спољ не по ли ти ке кроз до но ше ње ре ле вант них за ко на, 
санк ци о ни са њу из вр шне вла сти кроз пар ла мен тар ну кон тро лу и 
над зор, бу џет ску функ ци ју, али и пар ла мен тар ну ди ску си ју – што 
су све про це си ко ји су се од ви ја ли у окви ру „зда ња“ пар ла мен та: у 
од бо ри ма или na пле нар ним за се да њи ма. Та уло га је са да зна чај но 
усло же на, до ме ре да је не мо гу ће пре ци зно де фи ни са ти пар ла мен
тар ну ди пло ма ти ју као по јам.3) Она се мо же дво ја ко по сма тра ти, 
пре све га кроз устав но прав не окви ре ин сти ту ци о нал ног аран жма
на, али и кроз ни во по ли тич ке ана ли зе, од но сно кроз по ли тич ки 
ин те рес по је ди нач них или груп них ак те ра. У том сми слу, де фи
ни ци ја пар ла мен тар не ди пло ма ти је би мо гла да се од но си на све 
ак тив но сти пар ла мен та и ње го вих чла но ва у ме ђу на род ним од но
си ма, ка ко у окви ру уста вом про пи са них над ле жно сти, та ко и у 
окви ру ужих по ли тич ких ин те ре са др жа ве као це ли не, по ли тич ких 
пар ти ја, или по је ди на ца.4) Про бле ма ти ка де фи ни са ња про из и ла зи 
и де лом из чи ње ни це да пар ла мен тар на ди пло ма ти ја ни је че сто 
пред мет ака дем ских де ба та, ис тра жи ва ња или те о риј ских ра до ва.5) 
Ма њак те о риј ске ана ли зе ме ђу тим не ути че не по вољ но на зна чај 

2) На основу: Thomas L. Friedman, TheWorld isFlat–ABriefHistoryof theTwenty-first
Century, Farrar, Straus and Giroux, New York, 2005, pp. 48173.

3) Видети: George Noulas, „The Role of Parliamentary Diplomacy in Foreign Policy“, Foreign
PolicyJournal, October 2011.

4) Исто.
5) Frans W. Weisglas, Gonnie de Boer, „Parliamentary Diplomacy“, TheHagueJournalofDi-

plomacy, 2/2007, pp. 9394.
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и ра пи дан раз вој прак си пар ла мен тар не ди пло ма ти је, на ро чи то у 
вре ме ну за ма гље них гра ни ца из ме ђу спољ но по ли тич ких и уну тра
шње по ли тич ких пи та ња.

Не ко ли ко фак то ра и да ље ком пли ку је успе шно оства ри ва ње 
пар ла мен тар не ди пло ма ти је као за себ ног ме ха ни зма. Пре све га, 
пар ла мен ти су и да ље ве о ма сла би ак те ри у ме ђу на род ној аре ни, 
по себ но у по ре ђе њу са из вр шним вла сти ма, ме ђу на род ним ор га
ни за ци ја ма, па чак и мул ти на ци о нал ним ком па ни ја ма и ме ђу на
род ним не вла ди ним ор га ни за ци ја ма. Уоста лом, и у окви ру ве ћи не 
ме ђу на род них ор га ни за ци ја, пар ла мен тар на ком по нен та је „дру го
ра зред ни“ об лик са рад ње – тек са ве то дав ног или про то ко лар ног 
об ли ка и уло ге. У дру гом сми слу, код пар ла мен тар не ди пло ма ти је 
че сто мо же до ћи до си ту а ци је у ко јој је стра нач ки (по ли тич ки или 
иде о ло шки) ин те рес ста вљен ис пред на ци о нал ног. Иако се ра ди 
о ле ги тим ној си ту а ци ји, ко ја је у не ким об ли ци ма пар ла мен тар не 
ди пло ма ти је и по жељ на (нпр. у окви ру Пар ла мен тар не скуп шти не 
Са ве та Евро пе, где се пар ла мен тар ци свр ста ва ју у окви ру стра нач
ких фа ми ли ја, а не у окви ру на ци о нал них гру па ци ја; исто је и у 
окви ру Европ ског пар ла мен та – ма да је пи та ње ко ли ко тај об лик 
ин те гра ци је мо же мо сма тра ти ди пло ма ти јом), упра во због мо гућ
но сти ра зи ла же ња и од сту па ња од вла да ју ћег на ци о нал ног ин те ре
са из вр шне вла сти че сто ми ни ми зу ју ути цај пар ла мен тар ног ан га
жма на у спољ ним по сло ви ма. Нај зад, у тех нич ком сми слу, по сто ји 
не ко ли ко про бле ма ко ји оте жа ва ју овај об лик ди пло ма ти је: огра ни
че ни ман да ти иза бра них пред став ни ка и огра ни че ни ре сур си ко ји 
су на рас по ла га њу пар ла мен ти ма и пар ла мен тар ци ма у оства ри ва
њу спољ но по ли тич ких ак тив но сти че сто чи не по стиг ну те до го во
ре и утвр ђе не аран жма не ма ње оба ве зу ју ћим и ма ње по сто ја ним.

У пред но сти пар ла мен тар не ди пло ма ти је спа да пре све га де
мо крат ски ле ги ти ми тет ко ји овај ан га жман да је ме ђу вла ди ним 
ин сти ту ци ја ма.6) Ме ђу на род ном ан га жма ну пар ла мен та ра ца да је 
од ре ђе ну те жи ну са ма чи ње ни ца да се ра ди о иза бра ним пред став
ни ци ма гра ђа на. Са дру ге стра не, ка рак те ри сти ка њи хо вих ак ци
ја ко је не оба ве зу ју ну жно из вр шну власт че сто омо гу ћа ва де ло
ва ње у осе тљи вим си ту а ци ја ма и успех у пре го во ри ма и дру гим 
спољ но по ли тич ким де лат но сти ма он да ка да то не би би ло мо гу ће 
у дру гим окви ри ма. Ова праг ма тич ност је че сто и упо тре бља ва на 

6) Daniel Fiott, „On the Value of Parliamentary Diplomacy“, MadariagaPaper, Vol. 4, No. 7, 
2011, p. 2.
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у прак си, на ро чи то у си ту а ци ја ма ка да су тра ди ци о нал ни ка на ли 
ди пло мат ске ко му ни ка ци је би ли оне мо гу ће ни, би ло фор мал ним 
не при ја тељ ством или јед но став но огра ни че њи ма тра ди ци о нал них 
ди пло мат ских аран жма на. У пред но сти се мо же убро ја ти и ра зно
вр сност ин те ре са ко је за сту па ју уче сни ци у пар ла мен тар ној ди пло
ма ти ји. У скла ду са сво јим иде о ло шким и пар тиј ским по за ди на ма, 
они мо гу би ти за ин те ре со ва ни за раз ли чи те вр сте са рад ње: од по
ли тич ке, пре ко кул тур не, до еко ном ске; као и за раз ли чи те ци ље ве: 
од пре вен ци је кон флик та до про мо ци је од ре ђе ног се та вред но сти.

2.ПАРЛАМЕНТАРНАДИПЛОМАТИЈА
НАРОДНЕСКУПШТИНЕРЕПУБЛИКЕСРБИЈЕ

Над ле жност у обла сти кре и ра ња и спро во ђе ња спољ не по
ли ти ке у Ре пу бли ци Ср би ји је по де ље на из ме ђу би ке фал не ег зе
ку ти ве и за ко но дав не вла сти. По уста ву, пред сед ник Ре пу бли ке 
пред ста вља Ре пу бли ку Ср би ју у зе мљи и ино стран ству, по ста вља 
и опо зи ва ам ба са до ре на осно ву пред ло га Вла де, те при ма акре ди
тив на и опо зив на пи сма стра них ди пло мат ских пред став ни ка.7) Са 
дру ге стра не, вла да кре и ра и ди рект но спро во ди спољ ну по ли ти ку, 
док На род на скуп шти на ра ти фи ку је ме ђу на род не спо ра зу ме, до но
си за ко не, кон тро ли ше рад вла де у овој обла сти и оства ру је ме ђу
на род ну са рад њу.8)

На род на скуп шти на то чи ни у окви ру сво јих над ле жно сти и у 
са рад њи са ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма и пред став нич ким те
ли ма дру гих др жа ва. Те ло ко је се при мар но ба ви пар ла мен тар ном 
ди пло ма ти јом и ко ор ди ни ра ме ђу на род не ак тив но сти скуп шти не је 
Од бор за спољ не по сло ве. По ва же ћем по слов ни ку На род не скуп
шти не,9) овај од бор се са сто ји од се дам на ест по сла ни ка, за ду же них 
за раз ма тра ње за ко на, ака та и дру гих пи та ња из обла сти спољ не 
по ли ти ке, ме ђу на род них од но са са дру гим др жа ва ма, ор га ни за ци
ја ма и ин сти ту ци ја ма, за шти ту пра ва и ин те ре са Ре пу бли ке Ср би је 
и ње них др жа вља на итд. Од бор та ко ђе пра ти рад Ми ни стар ства 

7) Устав Републике Србије, члан 112. Видети такође: Закон о председнику Републике, 
СлужбенигласникРС, 111/2007, члан 17.

8) Видети: Устав Републике Србије; Закон о спољним пословима, СлужбенигласникРС, 
41/2009, чланови 2830; Закон о Народној скупштини, СлужбенигласникРС, 9/2010, 
чланови 15, 18, 52, 5961.

9) Пословник Народне скупштине Републике Србије, Службени гласник РС, 52/2010, 
члан 50.
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спољ них по сло ва, оба вља раз го во ре са кан ди да ти ма за ам ба са до ре, 
раз ма тра пред ло ге ме ђу на род них ак тив но сти у окви ру пар ла мен та 
и, ко нач но, под но си го ди шњи из ве штај о оства ре ној ме ђу на род ној 
са рад њи. Ме ђу тим, на осно ву до са да шње прак се, упит но је да ли је 
по ло жај Од бо ра до вољ но јак да ин сти ту ци о нал но па ри ра из вр шној 
вла сти, тј. да кон тро ли ше рад Ми ни стар ства спољ них по сло ва10) и 
ујед но ко ор ди ни ра ме ђу на род не ак тив но сти пар ла мен та, те да ли 
су ма те ри јал ни и људ ски ре сур си на рас по ла га њу Од бо ру до вољ
ни за из вр ше ње ових ак тив но сти. Та ква си ту а ци ја је ин хе рент на и 
дру гим од бо ри ма тј. об ли ци ма пар ла мен тар не кон тро ле ег зе ку ти ве 
у Ср би ји.

У обла сти мул ти ла те рал не ди пло ма ти је, На род на скуп шти на 
упу ћу је стал не или при вре ме не де ле га ци је у пар ла мен тар не скуп
шти не ме ђу на род них и ре ги о нал них ор га ни за ци ја. Тре нут но, по
сла ни ци срп ског пар ла мен та у окви ру стал них де ле га ци ја уче ству
ју у ра ду сле де ћих је да на ест ме ђу на род них ор га ни за ци ја тј. ин сти
ту ци ја: Пар ла мен тар на скуп шти на Са ве та Евро пе (се дам чла но ва 
де ле га ци је и се дам њи хо вих за ме ни ка); Пар ла мен тар на скуп шти на 
Про це са са рад ње у Ју го и сточ ној Евро пи (че ти ри чла на и че ти ри 
за ме ни ка); Пар ла мен тар на скуп шти на Ор га ни за ци је до го во ра о ко
лек тив ној без бед но сти (пет чла но ва); Пар ла мен тар на скуп шти на 
ОЕБС (че ти ри чла на, че ти ри за ме ни ка); Пар ла мен тар на скуп шти
на НА ТО (пет чла но ва, пет за ме ни ка); Пар ла мен тар на скуп шти
на Ме ди те ра на (пет чла но ва, пет за ме ни ка); Пар ла мен тар на скуп
шти на Фран ко фо ни је (че ти ри чла на); Пар ла мен тар на скуп шти на 
Цр но мор ске еко ном ске са рад ње (шест чла но ва); Пар ла мен тар на 
ди мен зи ја Цен трал ноевроп ске ини ци ја ти ве (пет чла но ва, че ти ри 
за ме ни ка); Ин тер пар ла мен тар на уни ја (осам чла но ва) и Ин тер пар
ла мен тар на скуп шти на пра во сла вља (два чла на де ле га ци је).

Оста ли обла ци пар ла мен тар не ди пло ма ти је укљу чу ју ак тив но
сти пред сед ни ка На род не скуп шти не, ко ји за у зи ма дру го ме сто у 
др жа ви по про то ко лар ном пре се ан су, на кон ше фа др жа ве, тј. пред
сед ни ка Ре пу бли ке. Овај по ло жај на ме ће ви сок ни во ме ђу на род не 
ак тив но сти пред сед ни ка пар ла мен та.11)

На рав но, за се бан об лик оства ри ва ња спољ но по ли тич ких ак
тив но сти На род не скуп шти не пред ста вља би ла те рал на пар ла мен
тар на ди пло ма ти ја. Она се од ви ја кроз би ла те рал не ак тив но сти и 

10) Закон о спољним пословима, СлужбенигласникРС, 41/2009, члан 29.
11) Зоран Вељић, Дипломатскипротокол, Службени гласник, Београд , 2004, стр. 26.
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су сре те као са став ни део ак тив но сти по ме ну тог пред сед ни ка пар
ла мен та, по сла нич ких гру па, пар ла мен тар них од бо ра и по је ди нач
них по сла ни ка. У то се убра ја ју и по се те стра них зва нич ни ка скуп
шти ни. У то ку осмог са зи ва На род не скуп шти не (од 2008. до 2012. 
го ди не), пар ла мент је по се ти ла 61 де ле га ци ја ше фо ва стра них др
жа ва, пред сед ни ка пар ла ме на та, пред сед ни ка вла да и пред сед ни
ка ме ђу на род них ин сти ту ци ја; као и 81 пар ла мен тар на и 22 ми ни
стар ске де ле га ци је. Са дру ге стра не, срп ски по сла ни ци су у истом 
пе ри о ду има ли укуп но 68 би ла те рал них по се та ино стран ству, а 
ре а ли зо ва но је и 257 су сре та по сла ни ка са пред став ни ци ма ди пло
мат ског ко ра.12) По да ци о овој обла сти за де ве ти (2012 – 2014)13) и 
де се ти (2014 – 2016)14) са зив На род не скуп шти не су не што са же
ти ји, те не укљу чу ју де та љан пре глед ме ђу на род них ак тив но сти, 
већ са мо на во де да је Од бор за спољ не по сло ве при мио 189 (де ве
ти са зив), од но сно 173 (де се ти са зив) из ве шта ја о ре а ли зо ва ним 
ме ђу на род ним пар ла мен тар ним по се та ма и уче шћу пред став ни ка 
На род не скуп шти не у ра ду ме ђу на род них ор га ни за ци ја и пар ла
мен тар них фо ру ма. Ипак, и по ред то га, на осно ву пред ста вље них 
по да та ка за осми са зив ја сно је да На род на скуп шти на оства ру је 
бо га ту спољ но по ли тич ку ак тив ност, те да во ди раз ви је ну пар ла
мен тар ну ди пло ма ти ју. По се бан и не за о би ла зан об лик то га сва ка ко 
пред ста вља ју по сла нич ке гру пе при ја тељ ства.

3.ПОСЛАНИЧКЕГРУПЕПРИЈАТЕЉСТВА
УНАРОДНОЈСКУПШТИНИ

По сла нич ке гру пе при ја тељ ства су скуп штин ска те ла ко ја слу
же за уна пре ђе ње од но са и са рад ње Ср би је са дру гим др жа ва ма и 
њи хо вим пар ла мен ти ма. Мо же мо их де фи ни са ти као гру пе чла но
ва пар ла мен та ко ји су на ро чи то за ин те ре со ва ни за са рад њу са од
ре ђе ном др жа вом, те се ор га ни зу ју у ци љу по бољ ша ња од но са са 
пар ла мен том до тич не др жа ве. Ва жно је на гла си ти да се по сла нич
ке гру пе фор ми ра ју на до бро вољ ном прин ци пу и да их по след нич

12) Подаци на основу: Извештај о раду службе Народне скупштине у периоду од 11. јуна 
2008. до 13. марта 2012. године, Народна скупштина Републике Србије, Београд, 2012. 

13) Извештај о раду одбора Народне скупштине и запослених у сектору за законодавство 
службе Народне скупштине, Народна скупштина Републике Србије, Београд, фебруар 
2014.

14) Извештај о раду радних тела Народне скупштине и запослених у сектору за 
законодавство службе Народне скупштине, Народна скупштина Републике Србије, 
Београд, мај 2016.
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но, као што ће мо ви де ти, од ли ку је ве ли ки сте пен не фор мал но сти 
у осни ва њу и ра ду.

Овај об лик са рад ње ни је не по знат у дру гим др жа ва ма, а гру
пе при ја тељ ства су на ро чи то уста ље на пар ла мен тар на прак са у 
Евро пи, уз на рав но на ци о нал не спе ци фич но сти у фор ми ра њу, на
чи ну уре ђе ња и функ ци о ни са ња и свр си овог об ли ка би ла те рал не 
пар ла мен тар не ди пло ма ти је ко ји је од ре ђен ло кал ним за кон ским 
окви ри ма, али и дру гим кул ту ро ло шким и по ли тич ким спе ци фич
но сти ма. Ипак, за јед нич ко за ве ћи ну др жа ва је то што се ра ди о 
удру жи ва њу по сла ни ка на прин ци пу до бро вољ но сти, ко ји ус по
ста вља ју од но се из ме ђу свог пар ла мен та и пар ла мен та не ке стра не 
др жа ве (или, у ре ђем слу ча ју, не ког ре ги о на, по кра ји не или са ве зне 
др жа ве). По сла нич ке гру пе при ја тељ ства су мо жда нај спе ци фич
ни ји об лик пар ла мен тар не ди пло ма ти је у сми слу пред но сти и ма
ња ка овог об ли ка спољ но по ли тич ког де ло ва ња, јер је ја сно да оне 
не пред ста вља ју це лу др жа ву и не го во ре у ње но име (а че сто не 
го во ре ни у име пар ла мен та из ког до ла зе). Ме ђу тим, ко ли ко је то 
олак ша ва ју ћа, то ли ко је и оте жа ва ју ћа окол ност, на ро чи то у по гле
ду огра ни че них до ме та овог ви да ме ђу на род не са рад ње, а о че му 
смо го во ри ли у увод ном де лу.

Фор ми ра ње и на чин ра да по сла нич ких гру па при ја тељ ства 
у срп ском пар ла мен ту при мар но је утвр ђе но За ко ном о на род ној 
скуп шти ни,15) ко ји отва ра мо гућ ност обра зо ва ња ових гру па за рад 
уна пре ђе ња од но са и са рад ње с пред став нич ким те ли ма по је ди них 
др жа ва, а на прин ци пу до бро вољ но сти. Сам за кон на ла же да пред
сед ни ка и чла но ве гру пе при ја тељ ства од ре ђу је над ле жни од бор 
На род не скуп шти не, у овом слу ча ју Од бор за спољ не по сло ве. За
ко но дав ци су још про пи са ли и то да, у слу ча ју да над ле жни од бор 
ни је у мо гућ но сти да од ре ди пред сед ни ка и чла но ве гру пе при ја
тељ ства или да са гла сност на од лу ку о раз ме ни по се та са пред став
нич ким те ли ма дру гих др жа ва (што је мо гућ ност ко ја ни је ра ни је 
по ме ну та у за ко ну, осим у овом за вр шном па ра гра фу чла на 61. ко ји 
де фи ни ше гру пе при ја тељ ства), то чи ни пред сед ник На род не скуп
шти не. Овај за кон ни је да ље раз ма трао гру пе при ја тељ ства, оста
вив ши то ни жим про пи си ма.

У том сми слу, се кун дар ни из вор пра ви ла у овој обла сти је По
слов ник На род не скуп шти не. Ипак, и тај до ку мент тек на чел но и 
вр ло уоп ште но де фи ни ше рад гру па при ја тељ ства, оста вив ши при

15) Закон о Народној скупштини, СлужбенигласникРС, 9/2010, члан 61.
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том мно го про сто ра за про из вољ ност и ар би трар ност ко ја у од ре
ђе ним аспек ти ма оне мо гу ћа ва ефи ка сан рад и оства ри ва ње ци ље ва 
овог ме ха ни зма пар ла мен тар не ди пло ма ти је. Рад гру па при ја тељ
ства де фи ни сан је у два на вра та у ак ту ел ном по слов ни ку: у чла ну 
50. ко ји се од но си на рад Од бо ра за спољ не по сло ве, као и у чла ну 
292. ко ји се ба ви ис кљу чи во гру па ма при ја тељ ства.16)

Већ у пр во бит ној ана ли зи од ред би из на ве де них чла но ва по
ста ју ја сне од ре ђе не не кон зи стент но сти при ли ком фор ми ра ња са
мих од бо ра. На и ме, док члан 50. (као уоста лом и за кон о На род ној 
скуп шти ни) про пи су је да Од бор за спољ не по сло ве од ре ђу је пред
сед ни ка и чла но ве гру па при ја тељ ства; члан 292. на ла же прин цип 
до бро вољ но сти по пи та њу члан ства, на во де ћи да сва ки по сла ник 
мо же да при ја ви члан ство у гру пи, и то пред сед ни ку На род не скуп
шти не. Оба чла на се ме ђу тим сла жу да Од бор за спољ не по сло ве 
во ди еви ден ци ју члан ства.

Срп ски пар ла мент је усво јио прак су сло бод ног и нео гра ни
че ног члан ства у гру па ма при ја тељ ства, што је до не ло од ре ђе не 
по те шко ће у ра ду ових те ла. Без ика кве кон тро ле над учла ње њем 
или ин тер них про пи са ко ји уре ђу ју на чин фор ми ра ња гру па при ја
тељ ства, ак ту ел ни са зив пар ла мен та (од ју на 2016. го ди не) већ има 
фор ми ра ну 61 гру пу при ја тељ ства.17) Од то га, 59 гру па је фор ми ра
но за са рад њу са по је ди нач ним др жа ва ма, јед на је гру па при ја тељ
ства са Су ве ре ним вој ним мал те шким ре дом, а јед на је ко лек тив на 
и од но си се на гру пу при ја тељ ства са зе мља ма под са хар ске Афри
ке. У прет ход ним го ди на ма овај број је био још ве ћи: у де ве том са
зи ву (2012 – 2014) број обра зо ва них гру па при ја тељ ства из но сио је 
71;18) док их је у де се том са зи ву кон сти ту и са но 77.19) За оче ки ва ти 
је и да број гру па у ак ту ел ном ман да ту пар ла мен та ра сте у на ред
ним ме се ци ма и го ди на ма.

16) Све одредбе наведене на основу: Пословник Народне скупштине Републике Србије, 
Службени гласник РС, 52/2010.

17) Подаци и статистике о чланству се налазе на сајту Народне скупштине: http://www.
parlament.gov.rs/narodnaskupstina/sastav/poslanickegrupeprijateljstva.903.html, 
27/11/2016.

18) Извештај о раду одбора Народне скупштине и запослених у сектору за законодавство 
службе Народне скупштине, Народна скупштина Републике Србије, Београд, фебруар 
2014, стр. 30.

19) Извештај о раду радних тела Народне скупштине и запослених у сектору за
законодавство службеНародне скупштине, Народна скупштина Републике Србије, 
Београд, мај 2016, стр. 51.



 146 

ПОСЛАНИЧКЕГРУПЕПРИЈАТЕЉСТВА...ДејанБурсаћ

Гру пе при ја тељ ства у срп ском пар ла мен ту ка рак те ри ше ви сок 
ни во уче шћа по сла ни ка, ма кар фор мал но. Чак 29 по сла нич ких гру
па има ви ше од 25 чла но ва (да кле, ви ше од де сет про це на та укуп
ног бро ја по сла ни ка у пар ла мен ту). Укуп но де сет гру па (оне за са
рад њу са Бе ло ру си јом, Цр ном Го ром, Грч ком, Ита ли јом, Ки ном, 
Не мач ком, Ру си јом, Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма, Шпа ни
јом и Швај цар ском) има ју пе де сет или ви ше по сла ни ка у члан ству. 
Нај број ни ја је гру па при ја тељ ства са Ру си јом, ко ја бро ји 130 по
сла ни ка, од но сно ви ше од по ло ви не чла но ва пар ла мен та. Оправ да
но се по ста вља пи та ње функ ци о нал но сти и мо гућ но сти ра да гру па 
при ја тељ ства у ова квом фор ма ту, бу ду ћи да у про се ку сва ка гру па 
има 29.22 чла на. Упит но је да ли по сто је усло ви за са ста ја ње и 
ре до ван рад ових гру па, те да ли су њи хо ве по се те и са стан ци са 
стра ним де ле га ци ја ма (би ло у Ср би ји или у ино стран ству) еко но
мич не и из во дљи ве. 

Та ко ђе, тре ба при ме ти ти да гру пе при ја тељ ства у На род ној 
скуп шти ни не ма ју по себ не се кре та ре или осо бље ко је по ма же и 
ор га ни зу је њи хов рад, као што је то слу чај у не ким дру гим пар
ла мен ти ма. Од фор мал но утвр ђе не струк ту ре, гру пе има ју са мо 
пред сед ни ка из ре до ва чла но ва тј. на род них по сла ни ка, ко га од
ре ђу је Од бор за спољ не по сло ве. Прет по став ка је да осо бље Од
бо ра за спољ не по сло ве по ма же рад гру па при ја тељ ства, али са ма 
чи ње ни ца да не по сто ји кон крет но за ду же но осо бље ума њу је ква
ли тет ра да сва ке гру пе по на о соб, по себ но у ор га ни за ци о ном сми
слу – узев ши у об зир огро ман број по сла ни ка у по је ди ним од ових 
те ла. Укуп но, члан ство гру па при ја тељ ства у На род ној скуп шти ни 
до се гло је ове го ди не број ку од 1783 по сла ни ка (та број ка, као што 
смо ви де ли, има да љу тен ден ци ју ра ста у то ку овог ман да та), што 
зна чи да сва ки члан пар ла мен та у про се ку уче ству је у ра ду се дам 
гру па. Пи та ње је да ли и са ми по сла ни ци успе ва ју да ис пу не све 
оба ве зе у ве зи са члан ством у та ко ве ли ком бро ју гру па, те да се на 
пра ви лан на чин по све те ре а ли за ци ји пар ла мен тар не ди пло ма ти је. 
Под се ти мо, на члан ство у гру па ма тре ба при до да ти и члан ства у 
пар ла мен тар ним де ле га ци ја ма у окви ру мул ти ла те рал не ди пло ма
ти је; али и ре дов не пар ла мен тар не ак тив но сти ко је се од но се на 
за ко но дав ну и кон трол ну ак тив ност пар ла мен та, ка ко у пле нар ном 
са зи ву, та ко и у од бо ри ма.

Је дан од кључ них про бле ма са прин ци пом до бро вољ но сти и 
отво ре но сти члан ства је упра во не до ста так кри те ри ју ма – по сла
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ни ци се учла њу ју у гру пе при ја тељ ства без об зи ра на по зна ва ње 
кон крет не про бле ма ти ке ве за не за од нос Ср би је и до тич не др жа ве, 
зна ње је зи ка и слич но. У том сми слу, не ја сан је њи хов до при нос 
раз ви ја њу са рад ње. Сем то га, упит на је и са ма ло ги ка по сто ја ња 
од ре ђе ног бро ја гру па, по себ но са оним пар ла мен ти ма са ко ји ма 
Ср би ја има ни зак ни во са рад ње и кон та ка та уоп ште, од но сно са 
оним др жа ва ма ко је ни су у фо ку су на ци о нал них ин те ре са Ре пу
бли ке Ср би је. Све то им пли ци ра на за кљу чак да при мар на функ
ци ја по сто ја ња по сла нич ких гру па при ја тељ ства ни је уна пре ђе ње 
од но са, већ ис ка зи ва ње лич них пре фе рен ци ја и при вр же но сти од
ре ђе ним др жа ва ма. 

Дру га че ста оп ту жба на ра чун по сла ни ка по овом пи та њу од
но си се на тзв. „пар ла мен тар ни ту ри зам“, че му су на ро чи то скло ни 
по је ди ни ме ди ји. На по ме ни мо да члан 50. По слов ни ка да је овла
шће ња Од бо ру за спољ не по сло ве да, као сво је вр сну вр сту кон тро
ле, мо ра да пру жи са гла сност за сва ку по се ту по сла нич ких гру па 
при ја тељ ства. Из ве штај о ра ду од бо ра у де ве том са зи ву пар ла мен та 
(2012 – 2014) на во ди да је овај од бор „...раз ма трао све ини ци ја ти ве 
(укуп но 113) за пар ла мен тар не по се те ко је су упу ћи ва не На род ној 
скуп шти ни и, у окви ру сво је над ле жно сти, до но сио од го ва ра ју ће 
од лу ке“.20) Ме ђу тим, овај до ку мент не обра зла же ко ли ко ових ини
ци ја ти ва је до шло од стра не гру па при ја тељ ства, и у крај њој ли ни
ји – ко ли ко њих је одо бре но. Слич но је и у Из ве шта ју о ра ду од бо
ра за де се ти са зив (2014 – 2016), ко ји је при мио 175 ини ци ја ти ва за 
пар ла мен тар не по се те.21) За ни мљи во је при ме ти ти да је у то ку ма ја 
2015. го ди не Од бор за спољ не по сло ве до нео За кљу чак о огра ни
че њу раз ме не по се та по сла нич ких гру па при ја тељ ства до кра ја ка
лен дар ске 2015. го ди не, ко ји је усво јио Од бор за ад ми ни стра тив но
бу џет ска и ман дат ноиму ни тет ска пи та ња На род не скуп шти не.22) 
Је дан од на ве де них ар гу ме на та у при лог овој од лу ци је гла сио да су 
сред ства за пу то ва ња на род них по сла ни ка у скуп штин ском бу џе ту 
огра ни че на, те да је по треб но да ти пред ност стал ним пар ла мен тар

20) ИзвештајорадуодбораНароднескупштинеизапосленихусекторузазаконодавство
службеНароднескупштине, Народна скупштина Републике Србије, Београд, фебруар 
2014, стр. 30.

21) Извештај о раду радних тела Народне скупштине и запослених у сектору за
законодавство службеНародне скупштине, Народна скупштина Републике Србије, 
Београд, мај 2016, стр. 51.

22) Записник са 49. Седнице Одбора за административно-буџетска и мандатно-
имунитетска питања одржане 21. маја 2015. године, бр. 06-2/231-15, Одбор за 
административнобуџетска и мандатно имунитетска питања, Народна скупштина 
Републике Србије, Београд, 21. мај 2015.



 148 

ПОСЛАНИЧКЕГРУПЕПРИЈАТЕЉСТВА...ДејанБурсаћ

ним де ле га ци ја ма скуп шти не у ме ђу на род ним ин сти ту ци ја ма, као 
трај ни јем и ва жни јем об ли ку ме ђу на род не са рад ње. Ипак, до но ше
ње ова кве од лу ке на во ди на не ко ли ко пи та ња. 

Пре све га, већ са мо по сто ја ње по тре бе за огра ни че њем им пли
ци ра да је оства рен ве ћи број по се та у то ку 2015. го ди не. Та ко ђе, 
по ста вља се пи та ње за што је огра ни че ње до не се но са мо за јед ну 
ка лен дар ску го ди ну, а ни је трај ни је утвр ђен мак си ма лан број по
се та по го ди ни, ка кав је слу чај у не ким дру гим пар ла мен ти ма, као 
што ће мо ви де ти у на ред ном по гла вљу. Нај зад, че му по тре ба за 
огра ни ча ва њем бро ја по се та, уко ли ко зна мо да Од бор ар би трар но 
до но си од лу ку о сва кој по се ти по на о соб. И, у ве зи с тим, а по зи
ва ју ћи се на ве ли ки број чла но ва по сла нич ких гру па при ја тељ ства, 
по ста вља се пи та ње еко но мич но сти са мих по је ди нач них по се та 
и ну жних ме ђу стра нач ких су ко ба при ли ком од ре ђи ва ња чла но ва 
де ле га ци ја за по је ди нач не по се те, а што ар би трар но вр ши Од бор. 
Та ко ђе, при мет но је да По слов ник, али ни дру ги про пи си, ни су ре
гу ли са ли по тро шњу тј. бу џе те за оства ри ва ње ак тив но сти по сла
нич ких гру па при ја тељ ства, што чи ни ову област још не фор мал
ни јом. Ко нач но, из ве шта ва ње о ра ду гру па уоп ште ни је по себ но 
де фи ни са но, већ се под ра зу ме ва да еви ден ци ју о њи хо вим по се та
ма во ди Од бор за спољ не по сло ве. Упит но је ме ђу тим да ли гру пе 
при ја тељ ства има ју и дру ге ак тив но сти осим раз ме не ме ђу на род
них по се та – нпр. да ли пра те и раз ма тра ју де ша ва ња у зе мља ма са 
ко ји ма има ју од но се, да ли про мо ви шу са рад њу са овим зе мља ма 
у Ср би ји, да ли оства ру ју кон так те са пар ла мен ти ма и ин сти ту ци
ја ма тих зе ма ља на дру ги на чин ко ји не укљу чу је фи зич ку по се ту? 
Бу ду ћи да гру пе, као што смо ви де ли, не ма ју по себ но осо бље, да 
им је прин цип ра да углав ном не фор ма лан, а да оба ве за из ве шта ва
ња не по сто ји, од го вор на ово пи та ње ни је мо гу ће пре ци зно да ти. 
На ве де не ди ле ме су сва ка ко по ка за тељ да област би ла те рал не ди
пло ма ти је у На род ној скуп шти ни тре ба до дат но де фи ни са ти, пре 
све га ин тер ним про пи си ма и пра вил ни ци ма ду жег ве ка и при ме не, 
те на тај на чин пот по мо ћи ства ра ње уре ђе не пар ла мен тар не прак се 
и ја ча њу спољ но по ли тич ке де лат но сти На род не скуп шти не.
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4.ОКВИРЗАКОМПАРАЦИЈУ
–ИЗАБРАНАУПОРЕДНАИСКУСТВА

ИЗЕВРОПЕИРЕГИОНА

Не мач ки Бун де стаг сва ка ко пред ста вља је дан од при ме ра до бре 
пар ла мен тар не прак се у уре ђе њу би ла те рал них од но са. И у окви ру 
овог пар ла мен та по сто је гру пе при ја тељ ства, у ко је су укљу че ни 
по сла ни ци по себ но за ин те ре со ва ни за од ре ђе ну зе мљу или ре ги он, 
би ло по ли тич ки, би ло кул ту ро ло шки. Ин тер не про це ду ре23) про пи
су ју не што фор мал ни је уре ђе ње гру па при ја тељ ства: сва ка од њих 
има пред се да ва ју ћег као из вр шно ли це и оба ве зна три за ме ни ка. 
Фор мал но, број чла но ва је нео гра ни чен, а су штин ски – при пад ни
ци Бун де ста га се не при ја вљу ју за уче шће у гру па ма при ја тељ ства 
уко ли ко за и ста ни су за ин те ре со ва ни за раз ви ја ње и уна пре ђе ње од
но са са не ком зе мљом или ре ги о ном. У овом слу ча ју је по ли тич ка 
кул ту ра, а не фор мал ни про пис, усло ви ла да број ност у окви ру гру
па оста не у гра ни ца ма мо гућ но сти ор га ни за ци је ефи ка сног ра да. У 
при лог то ме иду и по да ци: у то ку пет на е стог ман да та Бун де ста га, 
ове гру пе су одр жа ле пре ко де вет сто ти на са ста на ка.24) Иако фор
мал но уста но вље не од стра не пред сед ни ка Бун де ста га у сва ком 
ман да ту, ове гру пе на ла зе се под ин ге рен ци јом уста вом санк ци о ни
са ног Од бо ра за спољ не по сло ве, јед ног од кључ них спољ но по ли
тич ких ак те ра у не мач ком си сте му. Што се ти че њи хо ве број но сти, 
у тре нут ном са зи ву по сто ји 55 гру па при ја тељ ства.25) Ме ђу тим, ни
су све за ду же не за од но се са по је ди нач ним зе мља ма: чак 17 њих се 
од но си или на гру пе зе ма ља (Аустра ли ја и Но ви Зе ланд; Бел ги ја 
и Лук сем бург), це ле ре ги о не, па чак и кон ти нен те (Нор диј ска гру
па; Бал тич ка гру па; АСЕ АН гру па; Ма греб гру па; Гру па за Ју жну 
Афри ку; Цен трал на Аме ри ка; Цен трал на Ази ја, Ис точ на Афри ка; 
Ју жна Аме ри ка; Ју жна Ази ја; Кав каз; Ју го и сточ на Евро па), или на 
са рад њу усло вље ну кул ту ро ло шким пре фе рен ци ја ма (Гру па за са
рад њу са арап ским др жа ва ма Бли ског ис то ка; Гру па за са рад њу са 
ан гло фо ним и лу зо фо ним др жа ва ма цен трал не и за пад не Афри ке; 
Гру па за са рад њу са фран ко фо ним др жа ва ма цен трал не и за пад
не Афри ке). Пар ла мен тар ци та ко ђе мо гу да одр жа ва ју од но се са 

23) На основу: TheGermanBundestagandInternationalRelations (ed. G. Rauer), Deutscher 
Bundestag, Berlin, 2006.

24) Исто, стр. 33.
25) На основу: веб сајт немачког Бундестага, VorständederParlamentariergruppen: http://

www.bundestag.de/europa_internationales/parlamentariergruppen, 27/11/2016.
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не при зна тим др жа ва ма, што ни је омо гу ће но фе де рал ној вла ди тј. 
из вр шној вла сти: та ко у Бун де ста гу по сто ји Круг при ја те ља Бер
лин – Тај пеј, ко ји се ба ви раз во јем ме ђу пар ла мен тар не са рад ње 
из ме ђу Не мач ке и Тај ва на. Не фор мал на и нео ба ве зу ју ћа при ро да 
гру па при ја тељ ства у ме ђу на род ном оп ште њу до пу шта ова кву мо
гућ ност. Што се ти че кон крет них бу џет ских огра ни че ња, гру па ма 
при ја тељ ства је омо гу ће но да јед ном у то ку ман да та по се те зе мљу 
или ре ги он свог ин те ре со ва ња, и то у де ле га ци ји не ве ћој од се дам 
чла но ва. Ре ци про ци тет но, ове гру пе мо гу по зва ти сво је ко ле ге из 
до тич не зе мље јед ном то ком ман да та. Тро шко ве санк ци о ни ше Од
бор за спољ не по сло ве, ко ме се и из ве шта ва о ра ду гру па, њи хо вим 
ак тив но сти ма, оства ре ним кон так ти ма и по се та ма.

Дру ги ин ди ка ти ван при мер на ко ји ће мо ре фе ри са ти то ком ове 
ана ли зе је Са бор Ре пу бли ке Хр ват ске. Гру пе при ја тељ ства у том 
пар ла мен ту ре гу ли са не су Пра вил ни ком о осни ва њу и дје ло кру гу 
ра да ме ђу пар ла мен тар них ску пи на при ја тељ ства Хр ват ско га са бо
ра за су рад њу с пред став нич ким ти је ли ма дру гих зе ма ља.26) Пре 
то га, тре ба при ме ти ти да је По слов ни ком Са бо ра пред ви ђе но одво
је но по сто ја ње Од бо ра за вањ ску по ли ти ку (спољ не по сло ве) и Од
бо ра за ме ђу пар ла мен тар ну са рад њу.27) Овај од бор се ба ви раз во јем 
са рад ње са пред став нич ким те ли ма дру гих др жа ва и пар ла мен тар
ним скуп шти на ма ме ђу на род них ор га ни за ци ја, а из ме ђу оста лог 
је над ле жан за све гру пе при ја тељ ства. Чла но ви су му по по зи ци ји 
сви при пад ни ци пар ла мен та ко ји су иза бра ни у де ле га ци је у ме ђу
на род ним пар ла мен тар ним ин сти ту ци ја ма. Ор га ни за ци о но одва ја
ње ова два од бо ра је зна чај но и ино ва тив но ре ше ње. На тај на чин, 
рас те ре ћен је рад Од бо ра за спољ ну по ли ти ку ко ји са да има ви ше 
људ ских, ма те ри јал них и ор га ни за ци о них ка па ци те та за рад на за
ко но дав ству и по себ но на кон тро ли ре сор ног ми ни стар ства. Ор га
ни за ци ја ме ђу на род не са рад ње са мог пар ла мен та је из ме ште на у 
но ви од бор – што по зи тив но ути че и на уна пре ђе ње спољ но по ли
тич ког де ло ва ња Са бо ра, ка ко у кван ти та тив ном (пре све га ор га ни
за ци о ном, људ ском и ма те ри јал ном), та ко и у ква ли та тив ном сми

26) Видети: Pravilnik o osnivanju i djelokrugu rada međuparlamentarnih skupina prijateljstva 
Hrvatskoga sabora za suradnju s predstavničkim tijelima drugih zemalja, Odbor za 
međuparlamentarnu suradnju, Hrvatski sabor, 04. 12. 2002. Све одредбе у овом поглављу 
наведене су на основу овог документа. Треба приметити да је овај документ важећи 
већ 14 година, те да у целом том периоду регулише рад група пријатељства и тако 
успоставља устаљену праксу парламентарне дипломатије у овој земљи.

27) Poslovnik Hrvatskoga sabora, Narodnenovine, 81/13, члан 109.
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слу. Вра ти мо се Пра вил ни ку о осни ва њу и дје ло кру гу ра да ску пи
на при ја тељ ства. Њи ме је про пи са но да сва ка гру па оба ве зно мо ра 
има ти из ме ђу се дам и је да на ест чла но ва, што је ре ше ње ко јим се 
спре ча ва нео гра ни че но учла њи ва ње по сла ни ка на осно ву лич них 
ин те ре са. Чла но ве би ра Од бор за ме ђу пар ла мен тар ну са рад њу на 
осно ву про ве де не ан ке те ме ђу по сла ни ци ма, те на осно ву њи хо
вог по зна ва ња од ре ђе не зе мље, ње не кул ту ре и по зна ва ња је зи ка, 
а при том узи ма ју ћи у об зир и про пор ци ју по ли тич ких стра на ка у 
Са бо ру. Та ко ђе, пред сед ник и пот пред сед ник Од бо ра за ме ђу пар
ла мен тар ну са рад њу су чла но ви сва ке гру пе при ја тељ ства по по
ло жа ју. По ред то га, сва ка гру па има во ди те ља из ре до ва по сла ни ка 
(име ну је га Од бор за ме ђу пар ла мен тар ну са рад њу) и се кре та ра из 
ре до ва пар ла мен тар ног осо бља. Сва ки се кре тар је за ду жен за не
ко ли ко гру па, што је ор га ни за ци о но сва ка ко бо ље ре ше ње не го у 
На род ној скуп шти ни, где гру пе не ма ју уоп ште сво је осо бље, па 
се осла ња ју на људ ске ре сур се Од бо ра за спољ не по сло ве и то на 
ад хок прин ци пу. По ме ну ти Пра вил ник пред ви ђа ре дов ну раз ме
ну по се та Са бо ра и пред став нич ких те ла дру гих др жа ва, ме ђу тим 
огра ни ча ва уку пан број го ди шњих по се та свих гру па при ја тељ ства 
на се дам. На овај на чин гру пе су при мо ра не на па жљи во и ду го роч
но пла ни ра ње ак тив но сти, уз ра ци о нал но тро ше ње пред ви ђе ног 
бу џе та за ме ђу пар ла мен тар ну са рад њу. Сва ка пред ло же на по се та 
мо ра да има ја сно обра зло жен циљ, те ме, уче сни ке у раз го во ри ма 
и бу џет. За пи сни ке о свим ак тив но сти ма и збир не из ве шта је о ра ду 
гру па при ја тељ ства при ку пља и ева лу и ра по ме ну ти Од бор за ме ђу
пар ла мен тар ну са рад њу.


*

*
*

У ра ду смо ука за ли на не функ ци о на лан си стем ор га ни за ци
је (осни ва ња, учла ње ња и са мог ра да) по сла нич ких гру па при ја
тељ ства у На род ној скуп шти ни Ре пу бли ке Ср би је. Овај ме ха ни зам 
пар ла мен тар не ди пло ма ти је на ро чи то је оп те ре ћен прак сом нео
гра ни че ног учла ње ња по сла ни ка, ко ји су по че ли да га по сма тра
ју ис кљу чи во као на чин за ис ка зи ва ње лич них спољ но по ли тич ких 
пре фе рен ци ја, а не као сред ство за уна пре ђе ње ме ђу пар ла мен тар
них и ме ђу др жав них од но са. Скуп шти на би мо ра ла да при сту пи 
од ре ђе ним про ме на ма, пре све га у сми слу уре ђе ња под за кон ског 
окви ра ко ји се ба ви овом ма те ри јом, ка ко би овај вид пар ла мен
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тар не ди пло ма ти је за и ста по слу жио сво јој свр си. Фор ма ли за ци ја 
би тре ба ло да за циљ има тех нич ко оја ча ва ње гру па при ја тељ ства 
(кроз ма те ри јал не и људ ске ре сур се на рас по ла га њу), ква ли та тив
но по бољ ша ње (кроз огра ни че ње бро ја и стрикт ни ју се лек ци ју 
по сла ни ка за уче шће у ди пло мат ским ак тив но сти ма), али и бо љи 
од нос са пар ла мен том у це ли ни (би ло кроз уре ђе ни ји си стем из
ве шта ва ња о ак тив но сти ма, или мо жда кроз фор ми ра ње за себ ног 
скуп штин ског те ла ко је би ко ор ди ни ра ло ме ђу пар ла мен тар ну са
рад њу, што је слу чај при ме њен у Ре пу бли ци Хр ват ској). Си гур но је 
да би гру пе при ја тељ ства ко је су ви ше ин сти ту ци о на ли зо ва не не го 
да нас; ко ор ди ни ра не од стра не за себ ног скуп штин ског од бо ра; са 
ја сним ман да том, бу џе том и си сте мом из ве шта ва ња тј. од го вор но
сти; са ста вље не од огра ни че ног бро ја по све ће них и оспо со бље них 
по сла ни ка ко ји го во ре је зик и по зна ју кул ту ру, по ли тич ке при ли
ке и про бле ме дру гих зе ма ља; те су за ин те ре со ва ни и спрем ни да 
ак тив но ра де на уна пре ђе њу од но са из ме ђу пар ла ме на та и из ме
ђу др жа ва, сва ка ко зна чај но дор пи не ле оства ри ва њу спољ но по ли
тич ких ци ље ва Ср би је, те да би, у том слу ча ју, и ин сти тут гру па 
при ја тељ ства на шао сво ју пра ву свр ху у срп ском пар ла мен тар ном 
жи во ту.
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PARLIAMENTARYFRIENDSHIPGROUPS
ASAFORMOFPARLIAMENTARYDIPLOMACY

INTHENATIONALASSEMBLY
OFTHEREPUBLICOFSERBIA

Resume
The aut hor is exa mi ning le gal fra me work, met hods of for
ma tion and ba sic prin ci ples of or ga ni za tion and fun cti o
ning of par li a men tary fri endship gro ups wit hin the Na ti o
nal As sembly of the Re pu blic of Ser bia. Fri endship gro ups 
ha ve long been pre sent in Ser bian par li a men tary prac ti ce. 
In every term, dis pro por ti o na tely lar ge num ber of de pu ti es 
ta kes part in the ir for ma tion and ac ti vi ti es – at le ast for
mally. Ho we ver, the re is a strong sen se in Ser bian pu blic 
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that this mec ha nism of par li a men tary di plo macy do es not 
me et its pri mary pur po se of esta blis hment and im pro ve
ment of in ter par li a men tary and in ter sta te re la ti ons. Mem
bers of par li a ment ha ve been ac cu sed of using this in sti tu te 
as a mean of self pro mo tion, ex pres si on of the ir per so nal 
po li ti cal af fec ti ons or even for pri va te trips. Alt ho ugh we 
can not de ter mi ne the per so nal mo ti ves of every par li a ment 
mem ber in vol ved, we can analyze se ve ral pa ra me ters in 
or der to eva lu a te the suc cess of fri endship gro ups. Firstly, 
we will exa mi ne the nor ma ti ve fra me work, in clu ding the 
Law on Na ti o nal As sembly, the Law on Fo re ign Af fa irs, 
the Ru les of Pro ce du re of the Na ti o nal As sembly and ot her 
in ter nal re gu la ti ons af fec ting this su bject. Furt her mo re, we 
will com pa re the out co me of this analysis with iden ti fied 
par li a men tary prac ti ce from fo re ign co un tri es (for this 
pur po se, we ha ve analyzed one re pre sen ta ti ve body from 
the con ti nent – that is Ger man Bun de stag; and one from 
the re gion – Cro a tian Par li a ment). Next, we will analyze 
the sta ti stics abo ut the in vol ve ment of par li a ment mem
bers in fri endship gro ups and re ports on the ir ac ti vi ti es, 
and fi nally – we will re vi ew the out co mes of this mec ha
nism. Ba sed on the fin dings, the pa per will con clu de with 
se ve ral re com men da ti ons aimed at im pro ve ment of in ter
nal pro ce du res re gar ding the par li a men tary di plo macy of 
the Na ti o nal As sembly, thus con tri bu ting not just to the 
advan ce ment of this aspect of work of Ser bian par li a ment, 
but al so to the be ne fit of Ser bian fo re ign po licy as a who le. 
Key words: Na ti o nal As sembly of the Re pu blic of Ser bia, 
par li a men tary di plo macy, bi la te ral re la ti ons, par li a men
tary fri endship gro ups.
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