
На основу члана 62. Пословника Народнс скупштинс 
Републик.е Србијс, Одбор за административиа и мапдатао-имунитстна 
питања Народне скупштине Републике Србије, на седници 24. јуна 1994. 
годиие, донеојс

О Д Л У К У
О УНУТРАШЊЕМ РЕДУ У ЗГРАДИ НА1јОДНЕ с к у п п п н н е

РЕПУБЈ1ИКЕ СРБИ ЈЕ

Члан 1.

Овом одлуком уређују се питања унутрашњег реда у згради 
Народие скуиштине Републике Србијс, у Беофаду, Српских владара број 
14 (у даљем тексту: зграда Скупиттине) и на слободним површинама уз 
з ;ра”у Скупштане (улазни трсм, пролази из дворишта и двориште).

Одредбе овс одлукс одпосе се на сва лица која се по било ком 
осн-ову налазеу згради Скупштине.

Члан 2 .

За  време заседан>а Народне скупштине Републике Србије (у 
даљсм тексту: Скупштина), у дане државпих празпика Савезне Републике 
Југославије и Републике Србије и у другим приликама када је  то потребно. 
на згради Скупштине исгиму се заставе Савезне Републике Југославије и 
Републике Србије.

Члан 3.

У зграду Скупштинс, осим народних посланика, могу
улазити:

- запослеии у О 1ужои Скупштине и друга запосленалица чије 
се радне просторије налазе у згради Скупштине;

- лица која долазе у Скупштину по службепом послу;

- акредитовапи повииари, фоторенортери и сниматељи;

- лица која се обраНају Скунштиии ради иодиошеша 
нредставки и предлога.

Члан 4.

У зграду Скупштине народни послакици мо^у улазити у свако
доба.

Друга лица па која сс одпоеи она одлука моп' улазити у 
згпапу ('кчтпптине само V т о о  пспоипог паиног ппсмсиа.



Суботом, недсљом, ноћу, у данс државних празника и у радпе 
дане ван редовног радног кремена, у зграду Скунштине може се улазити 
по позиву секретара Скушнтине или на захтеп иародпог посланика, по 
одобрсњу секри'ара Скупштнне, односно лица које он онласти.

Члан 5.

За  време одржаваља седница Скупштине, у зграду 
Скупиггине, поред лица позвапих на ссдницу, запоатпих у Служби 
Скупштине и других лица која имају радне просторије у згради 
Скупштипо, могу да улазе и лица мије је присуство у зфади потребно из 
разлога непосре;^но всзаних за одржанап.е седнице, и 1\) по одобрсљу 
секрстара Скупштине, односно лица које он за то овласти.

Члаи 6.

У  току радпог времена отворени су службени улази у зграду
Скупштине.

Радиим далом нап редовиог радног премена отпорен је само 
јсдан службени улаз из улицс Српских владара број 14.

Ноћу, суботом после 14 часова, исдељом и у данс државпих 
празника, улази у зграду Скупштине су, по правилу, затворени.

Члан 7.

У зграду Скупштине може се ући са легитимацијом народног 
посланика или посебпом функциоисрском легитимацијом, одпосно 
пропуспицом издатом у ту сврху.

Сва лица дужна су да при улазу у зграду Скушлтиие покажу 
легитимацију, односно пропусницу, на захтев овлашћеног лица.

Члан 8.

Ношење оружја у згради Скупштинс дозвољено је само 
лицима овлашћсним за одржавање реда, и то на улазу у зграду 
Скупштине.

Сва лица која улазе у зграду Скупштине дужпа су да се 
подвргну контроли на улазу и да предају оружје, ако га носе собом.

Служба обезбеђења имовине и лица у згради Скупштине (у 
даљем тексту: Служба обезбеђења) дужна је да спречи улаз у зграду 
Скупштине сваког лица које носи оружје и одбије да га на улазу преда, као 
и свако лице које одбије да се подвргнс контроли.



Нлан 9.

Радне просторије у згради Скушлтиие (кабинете, 
канцеларије, бирое, радионице и сл.) користе народни посланици и лица 
запослена у Служби Скупштине и другим службама које- обезбеђују рад 
Скупштине и других органа који учествују у љеном раду, као и иосинари, 
фоторепортери и ениматељи акрсдитовани у Скупштини.

Радне просторије у згради Скупштине обелсжавају се.

ЈТица из стана 1. дужиа су да закљумавају своје радне 
просторије ириликом напуштања зграде Скуппггане и кључ предају 
Служби обезбеђеша.

Члан 10.

Сале и друте просторије у згради Скупштине намењене за 
одржавагое седница Скупштине и љених радних тела, сасп'анака и 
конферснција, могу, уз одобрен>е секретара Скупштине, користити и 
иредседник Републике и Влада Републике Србије.

Просторије из става 1. могу се користити уз одобрење 
секретара Скупштине, и за скупове запослених у Служби Скупштине.

Члан 11.

У току редовног радног времена, службене посете у згради 
Скупиггинс М017 примата:

- народпи посланици, у својим просторијама, односно 
просторијама одговарајућих посланичких група;

- секретар Скупштине;

- запослени у Служби Скупштиие, уз сагласност непосредног
старешине.

О службеним посетама обавештава се Служба обезбсђеља.

Одбор за представке и жалбе прима странке у просторијама 
одређеиим за ту сврху, у згради у Улици Српских владара број 16.

Члан 12.

Одобрење за колективно или индивидуално присуствовање 
ссдпицама Скупштипе даје секрстар Скунштипс, у договору са 
председником Скуптхгтине.

ЈТица којима је одобрено присуствован.е седницама 
Скупштане прате рад седнице са галерије.



Члаи 13.

Овај одбор донсће упутство којим ће ближе уредити начин 
спровођења ове одлуке.

Члан 14.

О спровођењу ове одлуке стара се сскрстар Скупштинс.

Члан 15.

Даном ступања на снагу ове одлукс прсстајс да важи Одлука 
о унутрашњсм рсду у згради Народне скупштине Рспубликс Србијс, број 
02-898/91, од 13. марта 1991. годиие.

Члан 16.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 
Билтену Службе Народне скупштине.

24. јун 1994. године. > ‘
Београд

ОДБОР ЗА  АДМИНИСТРАТИВНА И М АНДАТНО-ИМ УНИТЕТНА 
ПИ ТА Њ А  НАРОДНЕ СКУГПДТИНЕ РЕПУБЈ1ИКЕ СРБИЈЕ

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА 
Ж арко Јокановић, с.р.


