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Народна скупштина Републике Српске је законодавни орган у структури власти Републике
Српске. Обављајући нормативне, контролне, регулатoрне и изборне функције из своје
надлежности, централна је институција парламентарног уређења Републике Српске.
Народна скупштина почела је са радом 24.октобра 1991. године под називом Скупштина
српског народа Босне и Херцеговине. У то вријеме, административно сједиште скупштине
било је у Сарајеву. Непосредно након избијања ратног сукоба, сједиште скупштине
измјештено је у Пале.
Од 1998. године, административно сједиште Народне скупштине je у Бањалуци, гдје се
налази и данас.
Посланици Народне скупштине 9. јануара 1992. године усвојили су Декларацију о проглашењу
Републике српског народа Босне и Херцеговине. Овај дан се у Републици Српској обиљежава
као Дан Републике.
Народна скупштина је 28. фебруара 1992. године донијела Устав, као утемељење правне
моћи, сигурности, легалитета и легитимитета Републике Српске.
По окончању ратних дејстава - а након потписивања Дејтонског мировног споразума 1995.
године - Народна скупштина преузима примарну одговорност спровођења нормативне
државне реизградње и обнове.
Према савременим парламентарним принципима, састав скупштине чине 83 народна
посланика, изабрана на непосредним парламентарним изборима.
Први послијератни избори одржани су 1996. године. До тада, скупштину су чинили посланици
који су били изабрани на првим вишестраначким изборима у БиХ 1990. године, као посланици
тадашње Скупштине БиХ.
До 2002. године, народни посланици бирани су на мандат у трајању од двије године. Од 2002.
године, посланици се бирају на четворогодишњи мандат.
До сада, Народна скупштина је функционисала у десет сазива:

I сазив Народне скупштине радио је у периоду од 24. октобра 1991.године до
14.септембра 1996. године. У I сазиву одржане су 63 редовне сједнице, четири посебне
и једна свечана.
II сазив Народне скупштине радио је у периоду од 19.10.1996. до 27.12 1997. године
III сазив од 27.12.1997. до 19.10.1998. године
IV сазив од 19.10.1998 до 16.12.2000. године
V сазив од 16.12.2000.до 28.11.2002. године
VI сазив од 28.11.2002.до 9.11.2006. године
VII сазив од 9.11.2006. до 15.11. 2010. године
VIII сазив од 15. новембра 2010. године до 24.11.2014. године
IX сазив од 24.11.2014. до 19.11.2018. године
X сазив од 19.11.2018 до ...
II сазив
II сазив Народне скупштине Републике Српске је конституисан на основу избора одржаних
4.9.1996.године и чинили су га:

Српска демократска странка 45 посланика
Странка демократске акције 14 посланика
Савез за мир и прогрес 10 посланика
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Српска радикална странка Републике Српске 6 посланика
Демократско патриотски блок 2 посланика
Савез за Босну и Херцеговину 2 посланика
Социјалдемократска партија - Унија босанскохерцеговацких социјалдемократа Муслиманска бошњачка организација – Хрватска сељачка странка 2 посланика
Српска странка Крајине и Посавине 1 посланик
Српска патриотска странка 1 посланик.
У II сазиву је одржано укупно 14 редовних сједница.
III сазив
III сазив Народне скупштине Републике Српске је конститусан на основу избора одржаних
14.9.1997. године и чинили су га:

Српска демократска странка 24 посланика
Коалиција за Босну и Херцеговину 16 посланика
Српски народни савез 15 посланика
Српска радикална странка Републике Српске 15 посланика
Социјалистичка партија Републике Српске 9 посланика
Странка независних социјалдемократа 2 посланика
Социјалдемократска партија Босну и Херцеговину 2 посланика
У III сазиву је одржано шест редовних сједница и једна посебна сједница.
IV сазив
IV сазив Народне скупштине Републике Српске је конститусан на основу избора одржаних
13.9.1998. године и чинили су га:

Српска демократска странка 19 посланика
Коалиција за цјеловиту и демократску Босну и Херцеговину 15 посланика
Српска радикална странка Републике Српске 11 посланика
Српски народни савез 11 посланика
Странка независних социјалдемократа 6 посланика
Социјалистичка партија Републике Српске 5 посланика
Демократска социјалистичка партија 5 посланика
Радикална странка 2 посланика
Српска коалиција за Републику Српску 2 посланика
Социјалдемократска партија Босну и Херцеговину 2 посланика
Независни посланици 2 посланика
Коалиција за краља и отаџбину 1 посланик
Нова хрватска иницијатива 1 посланик
Хрватска демократска заједница 1 посланик
У IV сазиву је одржано 14 редовних сједница и осам посебних сједница.
V сазив
V сазив Народне скупштине Републике Српске је конститусан на основу избора одржаних
11.9.2000. године и чинили су га:

Српска демократска странка 31 посланика
Партија демократског прогреса 11 посланика
Странка независних социјалдемократа 11 посланика
Странка демократске акција 6 посланика
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Социјалистичка партија Републике Српске 4 посланика
Демократска социјалистичка партија 4 посланика
Социјалдемократска партија Босну и Херцеговину 4 посланика
Странка за Босну и Херцеговину 4 посланика
Демократски народни савез 3 посланика
Српски народни савез 2 посланика
Странка пензионера Републике Српске 1 посланик
Демократска странка Републике Српске 1 посланик
Нова хрватска иницијатива 1 посланик
У V сазиву је одржано 19 редовних сједница и шест посебних сједница.
VI сазив
VI сазив Народне скупштине Републике Српске је конститусан на основу избора одржаних
1.10.2002. године и чинили су га:

Српска демократска странка 26 посланика
Странка независних социјалдемократа 19 посланика
Партија демократског прогреса 9 посланика
Странка демократске акција 6 посланика
Српска радикална странка Републике Српске 4 посланика
Социјалистичка партија Републике Српске 3 посланика
Демократски народни савез 3 посланика
Странка за Босну и Херцеговину 4посланика
Социјалдемократска партија Босну и Херцеговину 3 посланика
Странка пензионера Републике Српске 1 посланик
Српски народни препород 1 посланик
Српски народни савез 1 посланик
Демократска патриотска странка Републике Српске 1 посланик
Демократска странка Републике Српске 1 посланик
Нова хрватска иницијатива 1 посланик
У VI сазиву је одржано 38 редовних сједница и 35 посебних сједница.
VII сазив
VII сазив Народне скупштине Републике Српске је конститусан на основу избора одржаних
1.10.2006. године и чинили су га:

Савез независних социјалдемократа 41 посланик
Српска демократска странка 17 посланика
Партија демократског прогреса 8 посланика
Демократски народни савез 4 посланика
Странка за Босну и Херцеговину 4 посланика
Социјалистичка партија Републике Српске 3 посланика
Странка демократске акција 3 посланика
Српска радикална странка Републике Српске 2 посланика
Социјалдемократска партија Босне и Херцеговине 1 посланик
У VII сазиву одржано је 38 редовних сједница и 25 посебних сједница.
VIII сазив
VIII сазив Народне скупштине Републике Српске је конститусан на основу избора одржаних
03.10.2010. године и чинили су га:
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Савез независних социјалдемократа 37 посланика
Српска демократска странка 18 посланика
Партија демократског прогреса 7 посланик
Демократски народни савез 6 посланика
Социјалистичка партија и Партија уједињених пензионера 4 посланиka
Социјалдемократска партија Босне и Херцеговине 3 посланика
Демократска партија 2 посланика
Народна демократска странка 2 посланика
Странка демократске акцијe 2 посланика
Српска радикална странка Републике Српске 1 посланик
Независни посланик 1 посланик
У VIII сазиву је одржано 35 редовних сједница, 21 посебна сједница и двије свечане.
IX сазив
IX сазив Народне скупштине конституисан је на основу избора одржаних 12.10.2014. године и
чинили су га:

Савез независних социјалдемократа - СНСД - Милорад Додик 29 посланика
Српска демократска странка-СДС/Пензионери-ПУП/Радикали-СРС РС 23 посланика
ДНС-Демократски народни савез - НС - СРС 8 посланика
ПДП- Партија демократског прогреса 7 посланика
Социјалистичка партија 5 посланика
Домовина 5 посланика
Народни демократски покрет 4 посланика
Самостални посланик 2 посланика
У IX сазиву је одржано 25 редовних сједница, 29 посебних сједница и двије свечане.
X сазив
X сазив Народне скупштине Републике Српске конституисан је на основу избора одржаних
7.10.2018. године и чине га:

Савез независних социјалдемократа - СНСД - Милорад Додик - 28 посланика
Српска демократска странка - СДС -13 посланика
Партија демократског прогреса - ПДП - 7 посланика
Демократски народни савез - ДНС - 8 посланика
Социјалистичка партија - СП - 7 посланика
Народни демократски покрет - НДП - 4 посланика
Уједињена Српска - УС - 4 посланика
Демократски савез - ДЕМОС - 4 посланика
Заједно за БиХ - 4 посланика
Самостални посланик - 2 посланика

Историјат здања Народне скупштине
Зграда Народне скупштине Републике Српске налази се у Трг јасеновачких жртава 1 у
Бањалуци. Након катастрофалног земљотреса, који је погодио Бањалуку 1969. године,
изграђено је више објеката у самом средишту града, а једно од најљепших је некадашњи Дом
Војске, а данас сједиште Народне скупштине Републике Српске.
Дом Војске свечано је отворен 30. јуна 1973. године, у оквиру прославе Дана борца (4. јули) у
присуству бројних угледних званичника и умјетничких стваралаца. Добио је статус најљепшег
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културног здања у Бањалуци који је располагао са више од 7000 м² простора, између осталог
са концертном салом с 500 сједишта, великом двораном за састанке и конференције, више
учионица, читаоницом и библиотеком, галеријом са изложбеним простором, љетном кинобаштом са 400 сједишта, атријумом и плесним простором и другим садржајима.
Здање Дома ЈНА било је мјесто у којем се његовала култура и ширила просвјетна мисија све до
ратних дешавања на нашим просторима 1992. године.
Тадашњи Дом Војске, својом диспозицијом и хортикултурним уређењем с фонтаном, чинило је
веома успјешно архитектонско остварење бањалучког архитекте Касима Османчевића.
Зид зграде и фонтана украшени су рељефом који је израдио угледни академски вајар Маријан
Коцковић.
Од 2000. године, након почетне фазе реконструкције ентеријера, здање је постало сједиште
Народне скупштине Републике Српске што је омогућило далеко боље услове за
парламентарне активности, како у погледу савремено опремљене сале за пленарне сједнице,
тако и за рад посланичких клубова и одбора.
Простор у ком су се одржавале бројне културно-забавне манифестације данас је сала за
пленарне сједнице парламента, а у бившој библиотеци на 2. спрату налазе се канцеларије и
сале за сједнице одбора Народне скупштине.
Од тада до данас, простор се с једне стране прилагођава потребама Народне скупштине, а с
друге императивима које намећу цивилизацијски стандарди, као што су савремено
опремљена говорница са простором за представнике средстава информисања, уклањање
архитектонских препрека и слично.
Испред зграде Народне скупштине је 2007. године, у знак сјећања на жртве усташког логора
смрти Јасеновац, подигнут споменик ''Топола ужаса'', склуптура која је евидентирана као дио
амбијенталне цјелине улица Краља Петра I Карађорђевића и Младена Стојановића и уврштена
на привремену листу националних споменика БиХ, који се налази у I зони заштите.
Сала у којој се одржавају засједања Народне скупштине опремљена је савременим
конференцијским системом са електронским гласањем који омогућава, у техничком погледу
брз и ефикасан рад.
Уграђена опрема подржава рад 114 учесника, омогућава приказивање резултата гласања и
вријеме дискусије, приказује позицију активних конференцијских јединица, а такође
омогућава озвучење простора. Рачунарски конференцијски систем пружа могућност
ефикасног рада, чувања и штампања потребних података. Додатна уграђена опрема
омогућава снимање аудио и видео записа на одговарајући медиј.
Поред сале у којој се одржава сједница Народне скупштине налазе се прес хол и прес соба
који су на услузи средствима информисања за праћење рада Народне скупштине Републике
Српске.

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Приступачност зграде Народне скупштине Републике Српске
Улаз:
Обезбјеђена рампа на улазу са Трга јасеновачких жртава 2, као и прилаз колима до улаза.
Лифт:
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Један лифт који могу да користе корисници инвалидских колица (димензије кабине лифта:
1100x1350x2150 мм, висина лифта: 11,5 метара, ширина врата лифта: 90 центиметара,
носивост: 630 кг)
Приземље:
Улаз у приземље зграде Народне скупштине Републике Српске је приступачан. Омогућен је
приступ прес холу у приземљу. Велика скупштинска сала - кретање у сали уз покретне рампе
по потреби. Прилаз посланичким клупама могућ испред првог реда или у посљедњем реду,
као и бочним приступима. Приступ омогућен и у скупштинском ресторану.
Тоалет:
Лифтом омогућен приступ тоалету за особе са инвалидитетом који се налази на првом
спрату.
Први спрат:
Обезбјеђен приступ лифтом на први спрат - Кабинет предсједника Народне скупштине, мала
сала (прилаз омогућен испред клупа и бочно од главног улаза), овални салон, изложбени
салон Народне скупштине, црвени салон, канцеларије два потпредсједника, канцеларије
Кабинета предсједника, посланички клубови.
Други спрат:
Омогућен приступ лифтом на други спрат и надограђени канцеларијски простор на тераси
другог спрата. Омогућен приступ кабинетима два потпредсједника, кабинету генералног
секретара Народне скупштине, посланичким клубовима и одборима.
Паркинг:
Обезбјеђена три паркинг мјеста на паркингу зграде Народне скупштине. Обезбјеђена два
улаза на паркинг из улица Првог крајишког корпуса и Петра Кочића. Могуће је колима прићи
до главног улаза.
Молимо вас да најавите посјету.

Република Српска
Босна и Херцеговина
Генерални секретар
Телефон: +387 51 338-104
Факс: +387 51 301-087

Народна скупштина
О Народној скупштини
Адреса
Трг јасеновачких жртава 1
78 000 Бања Лука
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Састав
Сједнице
Обиљежја РС
Сазиви
Кодекс
Пословник
Посланичка питања и одговори
Служба НС РС
Акти
Устав
Усвојени закони
Закони у процедури
Одлуке
Закључци
Буџет
Остали акти
Законодавни поступак
Стручна расправа
Активности
Активности предсједника
Активности посланика
Активности радних тијела
Активности службе
Међународна сарадња
Календар активности
Календар рада
Галерија
Архива аудио и видео записа
Фото галерија
360 Преглед

Source URL: https://www.narodnaskupstinars.net/?q=ci/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0
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0%B0/%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%98-%D1%81
%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8

Адреса
Трг јасеновачких жртава 1
78 000 Бања Лука

Page 7 of 7

