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СКУПШТИНА СРБИЈЕ 

Народна скупштина Републике 

Србије је највише представничко 

тело и носилац уставотворне и 

законодавне власти у Републици 

Србији 

Једнодомна је и састоји се од 

250 народних посланика, који 

се по Уставу бирају на 

слободним и тајним 

изборима на мандат од 

четири године 



ИСТОРИЈАТ 

• Од почетка 19. века па до 1858. год. одржаване су уобичајене народне скуштине, а 

сазивали су их по потреби кнез или савет. 

• Народ није бирао учеснике ових скупштина, већ кнез или Савет. Скупштинама је 

присуствовало и по више хиљада људи. 

 

 Овакве скупштине сазиване 

су и за време Првог и Другог 

Српског устанка по имену 

„Устаничке народне 

скупштине“ 

На једној оваквој 

скупштини-Сретењској, 

донесен је и први српски 

устав- Сретењски устав -2. 

фебруара 1835. год. 



ИСТОРИЈАТ 

• Први закон о народној скупштини Србије 

донет је 28. октобра 1858. године. 

• На основу њега сазвана је 

Светоандрејска народна скупштина (30. 

новембар 1858-31. јануар 1859) 

• Тиме је озакоњена установа народне 

скупштине и ударен темељ 

представничког система у Србији 

 
„Велика пивара“ у којој је одржана Светоандрејска 
скупштина 



ИСТОРИЈАТ 

• Први скупштински одбори били су: Финансијски, Законодавни, Просветни, Војни, 

Привредни и Одбор за молбе и жалбе 

Једини период у коме скупштина није 

била једнодомна већ дводомна је 

период 1901-1903. год. 

Тада су према Октроисаном уставу, 

Народно представништво чинила два 

дома- Народна скупштина и Сенат. 



ВИШЕПАРТИЈСКИ СИСТЕМ 

• Уставом Србије од септембра 1990. године, српски 

парламент је установљен као једнодоман који броји 

250 посланика.  

• Предвиђено је да се они бирају сваке четврте године 

на слободним и тајним изборима. 

• Први вишепартијски избори за Скупштину Србије 

одржани су децембра те 1990. Највише посланичких 

места освојила је Социјалистичка партија Србије - 

194.  

• За председника парламента изабран је Слободан 

Унковић, а за председника српске Владе Драгутин 

Зеленовић. 



РАДНА ТЕЛА  

• Радна тела Народне скупштине могу бити стална и 

привремена 

• Стална радна тела су одбори и образују се за: 

• разматрање предлога закона и других аката 

поднетих Народној скупштини, 

• сагледавање стања вођења политике од стране 

Владе, 

• праћење извршавања закона и других општих аката 

од стране Владе и других државних органа и тела, и 

• за разматрање других питања из надлежности 

Народне скупштине. 

Тренутни одбори Народне скупштине 



РАДНА ТЕЛА 

• Привремена радна тела су Анкетни одбори и комисије. 

• Привремено радно тело може се образовати ради сагледавања стања у одређеној 

области и утврђивања чињеница о појединим појавама или догађајима.  

• Састав и задатак привременог радног тела утврђује се одлуком Народне скупштине. 



АНКЕТНИ ОДБОРИ 

Народна скупштина образује анкетни одбор ради сагледавања стања у одређеној области и утврђивања 

чињеница о појединим појавама или догађајима. 

Одлуком о образовању анкетног одбора утврђује се састав и задатак одбора, као и крајњи рок за његово 

извршење. 

• Анкетни одбор се образује из реда народних посланика. 

• Анкетни одбор не може да врши истражне и друге судске радње. 

• Анкетни одбор има право да тражи од државних органа и организација податке, исправе и обавештења, 

као и да узима изјаве од појединаца које су му потребне. 

• Представници државних органа и организација дужни су да се одазову позиву анкетног одбора и да дају 

истините изјаве, податке, исправе и обавештења. 

• Анкетни одбор, подноси Народној скупштини извештај, са предлогом мера. 

• Анкетни одбор, престаје са радом даном одлучивања о његовом извештају на седници Народне 

скупштине. 
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Потпредседници: 



СКУПШТИНСКО ЗДАЊЕ 

Зграде у којима су се одржавале седнице скупштине Србије током историје су: 

• „Велика пивара“ (у њој је одржана Светоандрејска скупштина), 

• Народно позориште 

• Капетан Мишино здање (Велика школа) 

• привремена зграда Народне скупштине код данашњег биоскопа „Одеон“ (од 1882); 

• зграда коњичке касарне у Улици кнеза Милоша (1918—1928); 

• зграда школе јахања „Мањеж“ (данас Југословенско драмско позориште) (1931—936); 

• у Крагујевцу, у згради Народне скупштине која је сазидана по налогу кнеза Милоша 1859; 

• у Нишу, Основна школа „Свети Сава“ код Саборне цркве и зграда Официрског дома. 

 



СКУПШТИНСКО ЗДАЊЕ 

• У згради у улици Краља Милана бр. 14 у Београду је до раздвајања Србије и Црне Горе заседао 

републички Парламент. 

• Данас се скупштинске седнице одржавају у Дому Народне скупштине, у којем је, до 

раздвајања Србије и Црне Горе, заседала Савезна скупштина. 
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