
ПРЕДЛОГ 

На основу члана 105. став 2. тачка 2. и члана 200. Устава Републике 
Србије, 

Народна скупштина доноси 

О Д Л У К У 

О УКИДАЊУ ВАНРЕДНОГ СТАЊА 
 

 
1. Укида се се ванредно стање на територији Републике Србије, 

проглашено 15. марта 2020. године. 

2. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном 
гласнику Републике Србије”.  

 

 

 

Београд, __________ 2020. године 

 

 

НAРОДНА СКУПШТИНА  

 

 

 

 

 

  ПРЕДСЕДНИК 

   

  Маја Гојковић 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

Уставни основ за доношење ове одлуке садржан је у одредбама члана 
105. став 2. тачка 2. и члана 200. Устава Републике Србије, којима је утврђено 
да Народна скупштина већином гласова свих народних посланика, између 
осталог, укида ванредно стање, односно да Народна скупштина одлучује о 
ванредном стању. 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ И ОБЈАШЊЕЊЕ 
ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

Полазећи од оцене да је ширење на територији Републике Србије 
заразне болести COVID-19, чију је пандемију прогласила Светска здравствена 
организација, представљало глобалну јавно-здравствену претњу, односно јавну 
опасност која је угрожавала опстанак државе и њених грађана, као и од тога да 
Народна скупштина није била у могућности да се састане, председник 
Републике, председник Народне скупштине и председник Владе 15. марта 
2020. године заједнички су донели Одлуку о проглашењу ванредног стања 
(„Службени гласник РС”, број 29/20). 

Пошто је даље ширење на територији Републике Србије заразне 
болести COVID-19 било ограничено и налазило се под контролом надлежних 
здравствених организација и државних органа, стекли су се услови да се 
Народна скупштина састане. У тим околностима,  Народна скупштина је 
потврдила Одлуку о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС”, број 
29/20) доношењем Одлуке о потврђивању Одлуке о проглашењу ванредног 
стања („Службени гласник РС”, број 62/20). 

Даљим активностима надлежних здравствених организација и државних 
органа на територији Републике Србије успостављен је активни 
епидемиолошки надзор над обољењем COVID-19 у циљу спровођења 
превентивних и противепидемијских мера у контроли ширења корона вируса. 
Као резултат примене наведених мера дошло је до успорења епидемијског тока 
и стварања услова за постепено стицање колективног имунитета. У таквим 
контролисаним условима ширења инфекције дошло је до пада интензитета 
активности вируса. Показатељи који иду у прилог ове чињенице су следећи: 
континуирани пад преваленције позитивности тестирања (број лабораторијски 
потврђених случајева у односу на укупан број тестираних на дневном нивоу) на 
COVID-19 у условима стриктно дефинисаних индикација, инверзија односа 
лакших и тежих форми клиничког испољавања инфекције у корист значајно 
веће пропорције заступљености лакших форми болести, повећање учесталости 
асимптоматских облика инфекције, смањење учесталости пацијената чија 
клиничка форма испољавања болести захтева примену вештачке вентилације, 
постепено продужавање инкубационог париода. Имајући у виду наведене 
чињенице, COVID-19 више не представља јавну опасност која угрожава 
опстанак државе и њених грађана, па су председник Републике и председник 
Владе заједнички оценили да су престали услови због којих је проглашено 
ванредно стање и одлучили да, у складу са чланом 93. став. 1. Закона о 
одбрани („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 88/09 - др. закон, 104/09 - 
др. закон, 10/15 и 36/18), поднесу предлог Народној скупштини да донесе 
одлуку о укидању ванредног стања.  

С обзиром на наведено, стекли су се услови да Народна скупштина 
усвоји овај предлог и донесе Одлуку о укидању ванредног стања.  
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III. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ 

За спровођење ове одлуке није потребно обезбедити додатна средства 
у буџету Републике Србије. 

IV. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ СЕ ПРЕДЛАЖЕ ДОНОШЕЊЕ 
ОДЛУКЕ ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ, ОДНОСНО СТУПАЊЕ 

ОДЛУКЕ НА СНАГУ ПРЕ ОСМОГ ДАНА ОД ДАНА 
ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ” 

Уставне одредбе о ванредном стању налажу хитност у поступању и 
доношењу одлука и њиховом ступању на снагу, укључујући и хитност у 
доношењу одлуке о укидању ванредног стања чим се за то стекну услови. То су 
разлози зашто се предлаже ступање одлуке на снагу даном њеног 
објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. Из истих разлога 
предлаже се доношење одлуке по хитном поступку. 

 

 


