
 
 НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE 
............................................................................................................................. ................................................................. 

ЗАКОНОДАВНО – ПРАВНО ОДЈЕЉЕЊЕ 
ОДСЈЕК ЗА РАД СА ПОСЛАНИЦИМА 

 
 
 
Број: 02/4.02-733-1/15 
Датум: 29. априла 2015. године 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ, ОПИС ПОСЛОВА И ПУБЛИКОВАЊЕ 
РЕЗУЛТАТА РАДА ОДСЈЕКА ЗА ИСТРАЖИВАЧКО-ДОКУМЕНТАЦИОНЕ ПОСЛОВЕ И 

ПАРЛАМЕНТАРНИХ БИБЛИОТЕКА У ЗЕМЉАМА БИВШЕ СФРЈ и ЕУ 
 
 
 
 
 

ИСТРАЖИВАЊЕ ПРИПРЕМИЛА: 
Драгана Гогић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Истраживање не одражава званичан став Народне скупштине Републике Српске. 



2 
 

САДРЖАЈ 
 

 
УВОД ...................................................................................................................................................... 3 
ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ............................................ 4 
НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ...................................................................... 5 
СКУПШТИНА ЦРНЕ ГОРЕ .............................................................................................................. 8 
СОБРАЊЕ РЕПУБЛИКЕ МАКЕДОНИЈЕ ..................................................................................... 9 
ХРВАТСКИ САБОР .......................................................................................................................... 10 
ДРЖАВНИ ЗБОР РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ .......................................................................... 10 
ЕВРОПСКИ ПАРЛАМЕНТ ............................................................................................................. 11 
ИЗВОРИ ПОДАТАКА: ..................................................................................................................... 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

УВОД 
 

 С обзиром да је у Народној скупштни Републике Српске планирана припрема и 
почетак рада истраживачког и библиотечког одсјека, истраживање је урађено ради 
добијања података о организационој структури, броју запослених, опису послова и 
публиковању резултата рада истраживачко-документационих одсјека и 
парламентарних библиотека у земљама бивше СФРЈ и ЕУ. 
 Циљ истраживања је сагледавање начина рада истраживачко-
документационог и библиотечког одсјека у парламентима земаља обухваћених 
истраживањем. 
 У истраживању су коришћени подаци са званичних сајтова парламената 
земаља бивше СФРЈ, као и Европског парламента. 
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ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
 
 Истраживачки сектор припрема информативни материјал о теми/закону о 
којој ће се расправљати на сједници (кратки извјештаји/упоредна искуства); 
припрема извјештаје о теми/закону (врши аналитички, свеобухватне анализе и 
студије); анализе (анализа закона, економска и буџетска анализа, утицај на животну 
средину и сл.); прати друштвену и економску ситуацију (основне економске податке, 
те економске, монетарне и друштвене показатеље); даје мишљења (о друштвеним 
посљедицама провођења закона и сл.); припрема експертска мишљења (мишљења 
вањских ескперата на захтјев Парламентарне скупштине); на захтјев корисника, даје 
периодични одабир докумената Европске уније; пружа комисијама стручне 
материјале према садржају и контексту разматраних приједлога закона и осталих 
аката, као и стручну сарадњу приликом контролне и истражне дјелатности комисија; 
посредује у добиjању ставова јавних институција, удружења, организација и сл., 
потребних за процјену предложених аката који се разматрају у домовима или 
комисијама; припрема материјале, уводне инструкције и информације о раду 
Парламентарне скупштине на почетку новог мандата; анализира и обрађује 
информације везане за дјелатност ЕУ, Савјета Европе, NATO-а, OSCE-а, OECD-а и 
осталих међународних организација које се односе на Парламентарну скупштину; 
израђује стручне анализе и информације на захтјев међународних организација, 
националних парламената и других институција о активностима Парламентарне 
скупштине, законодавству БиХ и другим економским, друштвеним и политичким 
питањима Босне и Херцеговине; сарађује и одржава контакте са сродним службама у 
земљи и иностранству; обавља и друге послове утврђене актима Парламентарне 
скупштине. 
 
 Библиотека Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине обавља послове 
набавке, пријема, инвентарисања, каталогизације, класификације, предметизације, 
чувања и заштите, давања на коришћење библиотечке грађе и информације, као и 
остале библиотечке послове. Чланови библиотеке су посланици у Парламентарној 
скупштини БиХ, чланови радних тијела и запослени у Парламентарној скупштини. 
Вањски корисници библиотеке, привремено, могу бити и студенти, научно-
истраживачки радници и други заинтересовани грађани чији се писмени захтјев за 
коришћењем библиотеке оцијени оправданим. Цјелокупну библиотечку грађу могуће 
је претражити посредством е-каталога. Библиотека је дио Међународне федерације 
библиотекарских удружења и институција (IFLA), Секција за парламентарне 
библиотеке и истраживачке сервисе. Библиотека је од 2006. године дио Виртуелне 
библиотеке БиХ (ViBBiH центар). Online каталог је доступан корисницима 
посредством COBISS мреже. У Библиотеци се могу пронаћи књиге, периодике, CD и 
DVD издања, online базе података из области права, политике, међународних односа, 
јавне управе, европских интеграција, економије, социологије, историје, географије, 
као и публикације. Посуђена грађа се не може износити, а корисник истраживач је у 
обавези да наведе Библиотеку као извор истраживања и достави Библиотеци један 
примјерак објављеног истраживања. 
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 Одсјек за издавачку дјелатност и публикације уређује и издаје публикације 
Парламентарне скупштине на језицима у службеној употреби у Босни и Херцеговини 
и на страним језицима с циљем представљања и промовисања рада Парламентарне 
скупштине; припрема промотивни материјал за конференције, конгресе, 
симпозијуме, семинаре, посјете, гостовања и презентације; врши комплетну техничку 
и графичку припрему публикација, као и свих других материјала припремљених за 
публиковање; обавља и друге послове утврђене актима Парламентарне скупштине. 
 Подаци о броју запослених у секторима и одјелима нису доступни. 
Публиковање радова и у истраживачком сектору и у Одјелу библиотеке се остварује у 
штампаном и електронском облику, као и на интернет страници Парламентарне 
скупштине Босне и Херцеговине. 
 
 
 

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
 

 Библиотека Дома Народне скупштине Републике Србије припада групи 
специјалних, парламентарних библиотека затвореног типа. Просторије ове 
парламентарне библиотеке су намјенски пројектоване у вријеме када је планирана 
изградња Народне скупштине 1901. године. Када је извршена изградња, 1936. године, 
коначно је и озваничен распоред, намјена и назив просторија у којима се и данас 
налази библиотека и читаоница (соба број 17).  
 Фонд Библиотеке Народне скупштине је формиран од фонда библиотеке 
Народне скупштине Краљевине Југославије, која је 1918. године (приликом 
уједињења) наслиједила књижни фонд библиотеке Народне скупштине Кнежевине и 
Краљевине Србије из 1889. године. Најстарији дио фонда су књиге које су припадале 
Министарству унутрашњих дјела Краљевине Србије, а затим Предсједништву 
Министарског савјета, унутар кога се налазио и Централни прес биро са књижницом. 
Буџет и правила рада скупштинске библиотеке први пут су званично прописани у 
Закону о пословном раду у Народној скупштини Краљевине Србије, од 1. новембра 
1889. године. Према Прегледу рада Народне скупштине у II редовном сазиву за 1909. 
годину, од 1. октобра 1909. до 12. јуна 1910. године, у саставу Народног 
представништва налазиле су се, поред осталих просторија, и библиотека и читаоница. 
У овој библиотеци чували су се сви скупштински протоколи и стенографске биљешке 
од почетка скупштинског рада па све до дана када је штампан Преглед. Такође, 
налазили су се и сви закони, уредбе и зборници, поред других књига, највише из 
области правних и финансијских наука. Дужност библиотекара у то вријеме вршио је 
г. Драгиша Стојадиновић, студент права. Скупштинска зграда тога времена налазила 
се на углу улица Краљице Марије и Милоша Великог, а зграда у којој се налазила 
билблиотека била је одвојена од скупштинске зграде, али у истом дворишту, и није 
била својина Скупштине, већ је ''узета под кирију''. Унутрашњост данашње 
библиотеке у Дому Народне скупштине рађена је у храстовом дуборезу и по мишљењу 
многих представља једно од естетски најуспјешнијих остварења у ентеријеру 
скупштинског здања. За тај и такав изглед библиотеке побринуо се познати 
београдски столар Драгоје Варац. Важно је напоменути да су разни комади намјештаја 
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који се налазе у библиотеци аутентични и врло упечатљиви. Намјештај Народне 
скупштине израдило је више извођача, међу којима је највише било ангажовано 
предузеће ''Столарија Прогрес'' из Београда. Слично намјештају, и расвјета је посебно 
пројектована, а аутор пројекта је био архитекта Николај Краснов. Према његовим 
пројектима сва су расвјетна тијела декоративно моделована и рађена у Загребу од 
бронзе или месинга, прилагођена општим стилским одликама енетеријера. Поред 
читаонице, библиотека је посједовала и такозвану приручну библиотеку која је 
формирана 1964. године од извјесног броја наслова дневне штампе, савезних, 
републичких и покрајинских службених листова, као и мањег броја књига приручног 
карактера. Та библиотека налазила се у Палати Србија, на Новом Београду, на петом 
спрату-собе 531 и 532.  
 Крајем деведесетих година прошлог вијека, фонд приручне библиотеке 
пресељен је у библиотеку Дома Народне скупштине. Данас, библиотека се састоји од 
читаонице са галеријом и депоа у коме се налази највећи дио библиотечког фонда. 
Фонд библиотеке садржи око 60.000 књига и периодичних публикација на српском и 
страним језицима из области законодавства, историје, политике, права, економије, 
статистике, социологије, филозофије. Фонд чини и богата збирка приручника, 
енциклопедија, рјечника, лексикона. Историјски вриједна је и збирка стенографских 
биљежака од почетка развоја парламентаризма у Србији. У збирци се налазе: 
протоколи српске Народне скупштине од 1859. до 1918. године; стенографски 
записници Сабора и Сената Хрватске, Славоније и Далмације од 1861. до 1912. године; 
брзописни извјештаји Сабора Краљевине Далмације од 1876. до 1908. године; 
стенографске биљешке Црногорске Народне скупштине од 1906. до 1014. године; 
стенографски извјештаји Босанско-Херцеговачког Сабора од 1910. до 1014. године; 
стенографске биљешке Народне скупштине Срба, Хрвата и Словенаца од 1918. до 
1939. године, као и стенографске биљешке са Првог и Другог засједања АВНОЈ-а и 
стенографске биљешке са сједница вијећа скупштина социјалистичке Југославије од 
1945. године, као и остале стенографске биљешке до данашњих дана. 
 Библиотека посједује и веома вриједну збирку оригиналних стенографских 
биљежака са засједања Скупштине Краљевине Србије од 1914. до 1918. године у Нишу 
и на Крфу-писане руком; збирку најстаријих закона штампаних у Србији; збирку од 
око стотинак реритета; комплете службених листова од 1921. године до данас; збирке 
републичких службених листова од 1945. године до данас; службене листове бивших 
република СФРЈ од 1945. до 1992. године и периодичне публикације (новине и 
часописи) на српском и страним језицима, које се чувају у библиотеци од 2000 године. 
Нарочиту вриједност има и збирка старе и ријетке књиге, која броји око стотинак 
наслова, а чине је издања из XVIII и XIX вијека. Збирку чине већим дијелом устави, 
закони и зборници закона и наредаба који свједоче о бурној српској историји: први 
српски устав, чувен као Сретењски устав из 1835. године; Устав Књажевства Сербије 
из 1838. године, познатији као Султански хатишериф, сви устави наших и неких 
страних држава до данас. 
 Од закона и законика, вриједно је споменути Душанов законик који је штампан 
1898. године. Збирку старе и ријетке књиге чине, прије свега, универзитетски 
уџбеници из историје, језика, логике, политичке економије, географије, филозофије, 
чији су аутори познати ствараоци Ђуро Даничић, Јоаким Вујић, Аврам Мразовић, Сима 
Милутиновић Сарајлија, Чедомиљ Мијатовић, Љубомир П. Ненадовић (издавач), 
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Данило Медаковић и остали. Од белетристике, збирка посједује ''Даворје'' Јована 
Стерије Поповића; ''Стихотворенија'' Лукијана Мушицког; роман ''Велимир и 
Босиљка'' Милована Видаковића и др. Вук Стефановић Караџић заступљен је двјема 
публикацијама, и то ''Ковчежић за историју, језик и обичаје Срба сва три закона 
(вере)'' и ''Правитељствујушћи совјет српски за времена Карађорђијева''. Осим књига, 
збирка посједује и шест вриједних наслова периодике, од којих је ''Славеносербски 
магазин'' из 1768. године најстарија и уједно највриједнија публикација у збирци 
старе и ријетке књиге. Публикације из ове раритне збирке углавном су штампане у 
Београду/ Крагујевцу-Књигопечатије Књажевства српског; Новом Саду-
Књигопечатња Данила Медаковића, али има и оних штампаних у Карловцима-
Типографија Митрополитско-Гимназијална; Лајпцигу-у Јерменском манастиру и код 
Георга Виланда, Епископској књигопечатњи ... 
 Сва библиотечка грађа је евидентирана у инвентарним књигама. Свака 
публикација је, прије уписивања у инвентарну књигу, печатирана посебним печатом 
библиотеке (округли и правоугаони са инвентарним бојем). Прва уписана књига у 
Инвентарну књигу бр. 1. од 17. фебруара 1959. године је Веснић, Мил. Р: Наш 
политички буквар, из 1891. године. Почетком 2002. године је усвојен Програм 
модернизације библиотеке којим је предвиђена комплетна реорганизација, а прије 
свега, осавремењавање и техничко опремање.  
 У Библиотеци Народне скупштине Републике Србије  oбављају се послови који 
се односе на: израду информативно-аналитичких истраживања у вези са 
законодавном активношћу Народне скупштине; израду стручних истраживања и 
компаративних анализа за потребе народних посланика и радних тијела Народне 
скупштине о питањима из надлежности Народне скупштине; израду стручних 
анализа и информација на захтјев међународних организација, националних 
парламената и институција, у оквиру мреже Европског центра за парламентарну 
документацију и истраживање; прикупљање, обраду, чување и давање на коришћење 
библиотечке грађе народним посланицима и другим корисницима; пријем, 
разврставање, инвентарисање и евидентирање библиотечке грађе; заштиту старих и 
ријетких књига; састављање информативних каталога о публикацијама и изворима 
информација у библиотеци и остваривање сарадње са другим библиотекама, као и 
други стручни и административни послови за потребе народних посланика и радних 
тијела Народне скупштине у вези са пружањем истраживачке подршке о питањима из 
надлежности Народне скупштине. 
 Фонд библиотеке могу користити народни посланици, научни радници и сви 
заинтересовани чији захтјев одобри генерални секретар. Библиотека припрема 
истраживања и прегледне информације у циљу пружања подршке остваривању 
функција Народне скупштине. Путем сарадње са истраживачким службама 
националних парламената и међународним организацијама, посебно Европским 
центром за парламентарна истраживања и документацију, прате се савремени 
трендови у размјени знања у парламентарном раду. Захтјев за израду истраживачког 
рада подноси се начелнику Библиотеке на посебном обрацсу који чини саставни дио 
Правилника о поступку постављања захтјева за истраживање и израду истраживачког 
рада Библиотеке Народне скупштине, и који је доступан на интернет страници 
Народне скупштине Републике Србије. 
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 Подаци о броју запослених нису доступни, сем што је наведено да постоји 
начелник библиотеке. Публиковање радова се остварује у штампаном и електронском 
облику, као и на интернет страници Народне скупштине Републике Србије. 
 
 

СКУПШТИНА ЦРНЕ ГОРЕ 

 Одсјек за истраживање, анализу, библиотеку и документацију дјелује као 
специјализовани информациони центар који посланицима и запосленима у Служби 
Скупштине обезбјеђује информације, публикације, документа и друге материјале 
потребне за вршење посланичке функције, односно за рад у Служби и има значајну 
улогу у пружању подршке законодавном процесу. Поред посланика и запослених у 
Служби Скупштине, Одсјек, по потреби и уз сагласност генералног секретара, 
обезбјеђује информације о активностима Скупштине и законодавству и спољним 
корисницима. 

 Одсјек припрема истраживачке радове у форми кратке информације на 
изабрану тему, компаративног прегледа одређених питања и начина њиховог 
уређења у региону, земљама чланицама ЕУ и осталим земљама, компаративног 
прегледа међународног законодавства, прегледа статистичких података, као и 
аналитичке студије у циљу подршке раду посланика, радних тијела и Службе. У 
контексту међународне сарадње, Одсјек припрема информације и одговара на 
захтјеве међународних организација, националних парламената и институција у 
оквиру мреже Европског центра за парламентарну документацију и истраживање 
(ECPRD), те остварује сарадњу са домаћим и страним институцијама, библиотекама, 
универзитетима, државним и другим институцијама. Међу надлежностима Одсјека је 
и пружање стручне помоћи и обуке посланицима, запосленим у Служби и осталим 
корисницима за самостално истраживање, упућујући их на податке о садржини 
електронских извора информација, као и на стратегије претраживања. 

 Библиотека Скупштине Црне Горе је специјална библиотека, чији је примарни 
задатак пружање услуга ужем кругу корисника-посланицима и службеницима 
Скупштине. Библиотечки фонд састоји се од публикација из области законодавства, 
права, међународно-правне праксе, политичких наука, економије и осталих сродних 
друштвених наука, као и издања Службеног листа од 1945. године до данас и 
стенографских биљежака са засједања Скупштине, такође, од 1945. године до данас. У 
Библиотеци се обављају послови који подразумијевају набавку, обраду, чување и 
коришћење библиотечке грађе и интерних докумената Скупштине, израду 
специјалне библиотечке збирке и збирке података, размјену скупштинских 
докумената са сродним институцијама у иностранству и коришћење електронских 
извора информација. Библиотека Скупштине Црне Горе чланица је Секције за 
парламентарне библиотеке и истраживачке центре, у оквиру Међународне 
федерације библиотечких удружења и институција. Осим тога, Библиотека остварује 
успјешну сарадњу са најзначајнијим домаћим институцијама попут Централне 
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библиотеке Ђурђе Црнојевић-Цетиње, Универзитетске библиотеке-Подгорица и 
Народне библиотеке Радосав Љумовић-Подгорица. 

 Одсјек за истраживање, анализу, библиотеку и документацију обавља и 
послове у вези са прикупљањем, обрадом, чувањем и давањем на коришћење аката 
који настају током редовних активности у Скупштини Црне Горе. Документацију коју 
прикупља и чува Одсјек чине приједлози закона, извјештаји радних тијела Скупштине 
Црне Горе, амандмани на приједлоге закона, мишљења, закључци, обрасци о 
усклађености појединих правних прописа Црне Горе са правним прописима ЕУ, сазиви 
Скупштине итд. У оквиру Одсјека функционише Архив Скупштине Црне Горе који је 
надлежан за архивирање скупштинских материјала и предмета, односно 
евидентирање, прикупљање, сређивање, обраду, заштиту, одабир и коришћење 
архивске грађе.  

 Подаци о броју запослених нису доступни. Публиковање радова се остварује у 
штампаном и електронском облику, као и на интернет страници Скупштине Црне 
Горе. 

 

СОБРАЊЕ РЕПУБЛИКЕ МАКЕДОНИЈЕ 
 

 У Собрању постоји Одјељење за јавне информације, јавне односе, израду 
статистичких материјала и документацију и библиотеку, у оквиру којег је Одсјек за 
истраживање и анализу, библиотеку и документацију. Одсјек има руководиоца 
Одсјека, једног асистента руководиоцу, два виша сарадника (1 унутрашњи и 1 
спољни) за истраживања и анализе, једног савјетника за библиотеку, једног вишег 
сарадника у библиотеци, једног вишег сарадника за документационе послове и једног 
нижег сарадника у библиотеци. 
 Скупштина Републике Македоније има и одвојену организациону јединицу: 
Парламентарни институт, који се састоји од Одсјека за општу анализу, истраживање 
и Европску унију и Одсјека за образовање и комуникацију (истраживачка библиотека 
и законодавна архива Парламентарног института). Парламентарни институт, поред 
руководиоца Института има 19 запослених. 
 Података о публиковању нема. 
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ХРВАТСКИ САБОР 
 
 Информацијско-документацијска служба (INFODOK) обавља стручне послове 
прикупљања, обраде, чувања/ похрањивања и давања на коришћење парламентарних 
аката и фонограма у папирном и електронском облику путем база података на 
интранетским и интернетским страницама Сабора; осигурава приступ различитим 
мрежним информацијским сервисима; пружа информацијске, документацијске, 
истраживачке, аналитичке и референтне услуге посланицима, радним тијелима и 
Стручној служби Сабора, те обавља и друге послове из свог дјелокруга. 
 Циљ Информацијско-документацијске службе је пружање објективних, тачних 
и правовремених информација и информацијских услуга; осигурати стручну подршку 
парламенту у процесу доношења закона;  приступ информацијама и документима 
нужним за функционисање парламента; брз и једноставан приступ базама података 
Службе интерних и вањских корисника. 
 Од 2000. године INFODOK служба за обраду података користи e-Doc базу 
података која представља службену законодавну базу Хрватског Сабора. 
 Подаци о броју запослених и парламентарној библиотеци нису доступни. 
Публиковање радова се остварује у штампаном и електронском облику, као и на 
интернет страници Сабора. 

 

ДРЖАВНИ ЗБОР РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ 
 

 Државни збор Републике Словеније има Одсјек за истраживање и Одсјек за 
документацију и библиотеку. Задаци одсјека су пружити прецизне и политички 
непристрасне податке; објавити извјештај о раду Збора два пута годишње; помоћи 
посланицима и сарадницима у њиховом раду. Библиотека Збора функционише у 
смислу инфо центра и постоји од 1947., а Одсјек од 1963. године. Затвореног је типа, 
само за носиоце законодавне власти, а јавност може доћи у читаоницу и користити 
библиотечки фонд само у простору читаонице. Од 1999. године Библиотека је у 
COBBIS-у. COBBIS, кооперативни online библиографски систем и сервиси, је модел 
система који представља платформу националних библиотечко-информацијских 
система у Словенији, Србији, Македонији, Босни и Херцеговини, Црној Гори, Бугарској 
и Албанији. Сви наведени системи повезани су у регионалну мрежу COBBIS.net.  
 Основни принципи рада оба одсјека су: професионализам; ажурираност, 
актуелност и корисност; повјерљивост и отвореност; континуирана обука службе; 
повезаност са научним институцијама и разним базама података.  
 Радови Одсјека за истраживање се израђују тако да се у њима наводе 
професионални аргументи за и против теме која се обрађује, уз јасно изражавање 
мисли, како би се разумјело о чему се пише. На једном раду ради двоје запослених из 
Одсјека и величина рада је од 10 до 15 страница. У Одсјеку за истраживање се обавља 
и студентска пракса, два пута годишње по један студент. Посланици опозиције имају 
приоритет приликом упућивања захтјева Одсјеку за истраживање ради обраде неке 
теме. На крају сазива, посланици попуњавају упитник о квалитету рада Одсјека. 
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 Одсјек за истраживање има седам запослених са академским звањем из области 
економије, права, друштвених наука. Одсјек за документацију и библиотеку има 
дванаест запослених (1 руководиоца, 3 савјетника, 3 библиотекара, 4 лектора, 1 
књижничара). Запослени треба да знају енглески језик активно. 
 Одсјеци у свом раду користе сљедеће базе података: COBBIS, IUS INFO, PIS, 
GVIN.com, ECPRD, GOOGLE, EUROVOC.  
 Публиковање радова се остварује у штампаном и електронском облику, као и 
на интернет страници Збора. 
 
 

ЕВРОПСКИ ПАРЛАМЕНТ 
 

 У Европском парламенту постоји Директорат за службе парламентарног 
истраживања, који има четири директора (1 генерални и 3 за директорате А, Б и Ц). 
Мисија Директората је да помогне члановима Парламента у њиховом 
парламентарном раду обезбјеђујући им независну, објективну и самосталну анализу 
и истраживање о питањима политика које се односе на ЕУ. Осмишљена је и да повећа 
капацитет чланова Парламента и одбора, како би контролисали и надгледали 
Европску комисију и друга извршна тијела ЕУ. 
 Службе парламентарног истраживања одговарају на захтјеве за 
информацијама, анализама и истраживањима у пољу политика које покрива ЕУ; 
обезбјеђују кратке напомене и друге анализе и истраживања; објављују и одржавају 
ажурираност добијених података online; омогућавају широк распон onsite и online 
библиотечких услуга, укључујући читаонице, приступ и обучавање у приступању 
базама података и прописа и процедура за коришћење услуга интранета и интернета 
члановима Парламента и јавности; одржавају архиву Парламента; одговарају на 
захтјеве грађана и управљају транспарентношћу званичних парламентарних 
докумената; обезбјеђују широк распон специфичних утицаја рада служби на 
парламентарне одборе; достављају мишљења о политикама на пољу науке и 
технологије. 
 Парламентарна библиотека установљена је 1953. године са сједиштем у 
Бриселу и одјелима у Луксембургу и Стразбуру. Библиотека у Стразбуру ради само 
током пленарних сједница и нуди услуге члановима Парламента индивидуално, али и 
у цјелости. Поред функционисања парламентарне читаонице, са изузетном 
материјалном/ предметном/ физичком/ и дигиталном колекцијом, Библиотека нуди 
приступ изворима вијести и базама података. Званична јавна документа Парламента 
и други архивски материјал, све од 1952. године, сачувани су у Историјском архиву 
Европског парламента. Доступна су јавности и истраживачима. Сви грађани ЕУ имају 
право тражити информације о активностима Парламента и о питањима ЕУ. Од 2001. 
године, сва документа Европског парламента доступна су јавности у Регистру 
докумената Европског парламента. 
 Сем руководећег кадра, не постоје подаци о броју запослених. Публиковање 
радова се остварује у штампаном и електронском облику, као и на интернет страници 
Европског парламента. 
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ИЗВОРИ ПОДАТАКА: 
 

1. https://www.parlament.ba, 

https://www.parlament.ba/
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2. www.parlament.gov.rs, 
3. www.skupstina.me, 
4. www.sobranie.mk 
5. www.sabor.hr, 
6. www.dz-rs.sl, 
7. www.europarl.europa.eu. 
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