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На основу члана 53а тачка г) Закона о заштити становништва
од заразних болести („Службени гласник РС”, бр. 15/16, 68/20 и
136/20) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС,
72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

УРЕДБУ
о измени и допуни Уредбе о мерама за спречавање и
сузбијање заразне болести COVID-19
Члан 1.
У Уредби о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС”, бр. 66/20, 93/20, 94/20,
100/20, 109/20, 111/20, 120/20, 122/20, 126/20 и 138/20), у члану 9в
речи: „угоститељских објеката, продавница, трговинских центара
и других малопродајних трговинских објеката, позоришта и биоскопа, приређивача посебних и класичних игара на срећу, изузев
радног времена апотека, бензинских пумпи у обављању делатности продаје горива и угоститељских и других објеката који врше
доставу хране,” замењују се речима: „продавница и других малопродајних трговинских објеката, изузев радног времена апотека,

бензинских пумпи у обављању делатности продаје горива и угоститељских и других објеката који врше доставу хране,”.
Члан 2.
После члана 9в додаје се члан 9г, који гласи:
„Члан 9г
Изузетно од одредаба члана 6. став 3, члана 7. став 2. и члана
8. став 2. ове уредбе, у периоду почев од 24. новембра 2020. године закључно са 3. децембром 2020. године, радно време угоститељских објеката (ресторана, кафића, барова, клубова и сл.), трговинских центара, позоришта, биоскопа и других установа културе
и приређивача посебних и класичних игара на срећу ограничава
се тако да ти објекти неће радити од 18.00 часова до 05.00 часова
наредног дана.”
Члан 3.
Ова уредба ступа на снагу 24. новембра 2020. године.
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У Београду, 20. новембра 2020. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
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Уставни суд у саставу: председник Снежана Марковић и судије Гордана Ајншпилер Поповић, Лидија Ђукић, Татјана Ђуркић, Весна Илић Прелић, др Драгана Коларић, др Тамаш Корхец
(Korhecz Tamás), Мирослав Николић, др Владан Петров, др Наташа Плавшић, др Јован Ћирић, др Милан Шкулић и др Тијана
Шурлан, на основу члана 167. став 1. тачка 1. Устава Републике
Србије, на седници одржаној 15. октобра 2020. године, донео је

ЗАКЉУЧАК
Одбацује се предлог за оцену уставности одредбе члана
305. став 2. Царинског закона („Службени гласник РС”, бр. 18/10,
111/12, 29/15, 108/16 и 113/17 – др. закон).
О б р а з л ож е њ е
Уставном суду поднет је предлог овлашћеног предлагача за
покретање поступка за оцену уставности члана 305. став 2. Царинског закона („Службени гласник РС”, бр. 18/10, 111/12, 29/15,
108/16 и 113/17 – др. закон), (у даљем тексту: Закон).
У предлогу се наводи да је оспорена одредба Закона којом
је прописано да се поступак за издавање прекршајног налога не
може покренути нити водити ако протекне три године од дана када
је прекршај учињен, несагласна са одредбама Закона о прекршајима којима је уређена застарелост покретања и вођења прекршајног
поступка, што оспорену одредбу чини несагласном са одредбом
члана 4. став 1. Устава којом је утврђено јединство правног поретка. Предлагач наводи да су чланом 84. Закона о прекршајима
прописани општи рок застарелости за покретање и вођење прекршајног поступка од годину дана (став 1.), апсолутни рок застарелости (став 7.), као и да се одредбе ст. 1. до 4. и става 7. овог члана
сходно примењују на застарелост покретања и вођења поступка
за издавање прекршајног налога (члан 84. став 8.). Из наведених
одредаба Закона о прекршајима предлагач изводи закључак да
овај закон, као системски закон у материји прекршаја, не оставља
правни простор да се посебним законом пропише дужи рок застарелости за поступак издавања прекршајног налога, као што је то

учињено оспореном одредбом, те да рок за издавање прекршајног
налога, без обзира о којој врсти прекршаја се ради, не може бити
дужи од једне године. Предлагач такође сматра да је прописивање
дужег рока застарелости противно карактеру и природи института
прекршајног налога, и да се на тај начин доводе у неравноправан
положај странке у поступку у области прекршаја.
У спроведеном претходном поступку, Уставни суд је утврдио
да је оспорени Закон у целини престао да важи 16. децембра 2018.
године, ступањем на снагу Царинског закона („Службени гласник
РС”, бр. 95/18 и 91/19 – др. закон), као и да одредба члана 276.
став 2. новог Закона предвиђа исто законско решење које је било
предвиђено оспореним Законом. Оспореном одредбом члана 305.
став 2. Закона било је прописано да се поступак за издавање прекршајног налога не може покренути нити водити ако протекне три
године од дана када је прекршај учињен.
Законом о прекршајима („Службени гласник РС”, бр. 65/13,
13/16, 98/16 – Одлука УС, 91/19 – др. закон и 91/19), у односу
на чије одредбе је тражена оцена уставности, прописано је: да
се овим законом уређују појам прекршаја, услови за прекршајну одговорност, услови за прописивање и примену прекршајних
санкција, систем санкција, прекршајни поступак, издавање прекршајног налога, поступак извршења одлуке, регистар санкција
и регистар неплаћених новчаних казни и других новчаних износа
(члан 1.). Одредбама члана 84. истог закона прописано је: да се
прекршајни поступак не може покренути нити водити ако протекне једна година од дана када је прекршај учињен (став 1.); да застаревање покретања и вођења прекршајног поступка не тече за
време за које се покретање и вођење поступка не може предузети
по закону (став 2.); да се застаревање прекида сваком процесном
радњом надлежног суда која се предузима ради вођења прекршајног поступка (став 3.); да после сваког прекида застаревање почиње поново да тече (став 4.); да се изузетно од одредбе става 1. овог
члана, за прекршаје из области царинског, спољнотрговинског,
девизног пословања, јавних прихода и финансија, јавних набавки, промета роба и услуга, животне средине, спречавања корупције и ваздушног саобраћаја може посебним законом прописати
дужи рок застарелости (став 5.); да рок из става 5. овог члана не
може бити дужи од пет година (став 6.); да покретање и вођење

