Основни подаци о раду ВФД-а у Србији
ВФД од 2011. године сарађује са Народном скупштином Републике Србије (НСРС) и врши имплементацију
програма. У септембру 2015, ВФД и НСРС су потписали Меморандум о разумевању, на основу којег је ВФД
своју регионалну канцеларију за западни Балкан преместио у Србију, и сада има канцеларије у Народној
скупштини, у улици Краља Милана 14. Канцеларија секретаријата Мреже парламентарних одбора за економију,
финансије и европске интеграције западног Балкана (NPC) налази се од септембра 2015. на истој адреси, у
Народној скупштини. Најважнија активност ВФД и НСРС у периоду од 2015. до 2018. биће рад на
успостављању Парламентарне буџетске канцеларије (ПБК); међутим, поред тога, ВФД ће наставити да
сарађује са Н С Р С у оквиру програма везаних за NPC.

Оснивање Парламентарне буџетске канцеларије у Народној скупштини
Вестминстерска фондација за демократију и Народна скупштина Републике Србије (НСРС) – Одбор за
финансије, буџет и контролу трошења јавних средстава недавно су потписали Меморандум о разумевању, у
коме су се договорили о сарадњи на заједничком пројекту у периоду од септембра 2015. до априла 2018, ради
оснивања Парламентарне буџетске канцеларије (ПБК) за Народну скупштину Републике Србије.
ПБК и НСРС имају тим састављен од четири истраживача, који ће првенствено подржавати рад Одбора
за финансије, буџет и контролу трошења јавних средстава, али ће поред тога подржавати и друге
одборе давањем финансијских анализа и подршком свеукупном процесу детаљне буџетске и финансијске
контроле у Народној скупштини Републике Србије.
ПБК тим ће бити обучаван и надзиран у периоду од 3 године од стране Вестминстерске фондације за
демократију, и ангажован у Народној скупштини Републике Србије. ПБК тим ће обављати низ задатака,
углавном у вези са финансијском анализом и пружањем информација и подршке члановима парламента у вези
са детаљним буџетским и финансијским питањима која се тичу буџета Републике Србије, као и у вези са
финансијским импликацијама закона који треба да буду усвојени или који су већ усвојени.
Парламентарна буџетска канцеларија ће пружати услуге истраживања и информисања Народној
скупштини Републике Србије и Одбору за финансије, буџет и контролу трошења јавних средстава. У оквиру
ПБК, тим од 4 истраживача који раде у једној јединици за истраживање достављаће стручне
информације и припремни материјал члановима парламента, парламентарним одборима и запосленим у
одборима, као и запосленима у НСРС у вези са њихвим скупштинским дужностима. Овај посао обухвата и
одговарање на личне захтеве, пружање финансијских упутстава и анализу закона и питања одбора. Рад ће бити
непартијски и поверљив, када се буде извршавао за чланове парламента појединачно. Вестминстерска
фондација за демократију ће надгледати рад ПБК и обезбедиће да чланови ПБК заврше обимну обуку и програм
менторства. Шкотски парламент, Информативни центар шкотског парламента (SPICe) и
јединица за
финансијску контролу биће партнери на пројекту и пружаће услуге обуке, подршке и консултације
запосленима у ВФД, НСРС и ПБК за читаво време трајања пројекта.

Опште дужности ПБК
Парламентарна буџетска канцеларија (ПБК) обезбедиће да одбори Народне скупштине Републике Србије
(НСРС) и посланици буду адекватно и без обзира на партијску припадност информисани о питањима јавних
финансија и економским питањима. ПБК ће радити на основу захтева Народне скупштине Републике Србије, а
чланови ПБК ће првенствено бити задужени за сарадњу са Одбором за финансије, буџет и контролу трошења
јавних средстава, али такође и за флексибилну реакцију – ако за то буду имали капацитета – на захтеве
других одбора, као и на захтеве појединачних посланика и запослених у НСРС. На пример, ово може да
обухвати и прорачун трошкова најављених политичких мера и предлоге алтернативног трошења или анализу
економских трендова.
Очекује се да рад ПБК по потреби обухвати и друге области; на пример, локална управа такође спада у
надлежност ове јединице, рад државне ревизорске институције и њихови извештаји и потенцијално други
релевантни субјекти економске и финансијске анализе. У првој години, када програм започне са радом, нови
запослени у ПБК ће проћи интензиван програм подизања капацитета и менторства и пружиће само незваничну
и пробну подршку Народној скупштини и Одбору за финансије, буџет и контролу трошења јавних средстава.
По завршетку прве године и иницијалне обуке и програма увођења у рад нових запослених у ПБК, предвиђа се
да ПБК почне са независнијим пружањем подршке НСРС и посланицима. На крају програма, у априлу 2018,
предвиђа се да Народна скупштина Републике Србије прими истраживаче који су радили у ПБК и да ПБК постане
интегрални део организационе структуре НСРС. Кроз рад Мреже парламентарних одбора за економију,
финансије и европске интеграције, ВФД ће ширити праксу добре финансијске контроле, успостављене од
стране ПБК у Србији, са циљем да даље развија сличне јединице за подршку у осталим парламентима западног
Балкана, формираним по моделу ПБК у Србији.

Специфични резултати рада ПБК ће обухватати:
1. Пружање подршке у истраживању Одбору за финансије, буџет и контролу трошења јавних средстава и другим
скупштинским одборима, тамо где је то могуће.
2. Обезбеђивање припремног материјала за информисање у вези са парламентарним радом у области
финансија и економије.
3. Одговори на појединачна питања посланика и запослених у НСРС у вези са питањима финансија и економије,
засновани на истраживањима.
4. Пружање подршке одборима, посланицима према потребама, за било каква питања, у оквиру предвиђеног
времена и ресурса.
5. Сарадња са другим стручњацима за истраживање и информисања, у оквиру Народне скупштине Србије, у
циљу развоја услуга и заједничког рада у парламенту, према упутствима управе ВФД и НСРС.
6. Развој и одржавање контаката са екстерном заједницом истраживача и пружаоцима услуга информисања.
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