РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
На личност министра

Поштовани,
Имајући у виду чињеницу да се у складу са чланом 200. став 3. Устава Републике
Србије за време трајања ванредног стања Народна скупштина састаје и без посебног
позива и не може бити распуштена, овом приликом Вас обавештавамо о томе да ће
долепотписани народни посланици за сво време ванредног стања, у складу са својом
уставном обавезом редовно обављати своје активности народних посланика како у
самом Дому Народне скупштине тако и на целој територији Републике Србије, те да се
на народне посланике не односе било какве мере ограничења кретања.
У том смислу, предлажемо да о овој чињеници обавестите надлежне службе, како би
имале у случају доношења било каквих мера којe би евентуално ограничавалe слободу
кретања лица, били избегнути неспоразуми на терену. Напомињемо да од Вашег
министарства не тражимо било какву дозволу, пошто би тражење такве дозволе само
по себи довело до потчињености парламента органима извршне власти, већ да Вас само
обавештавамо о чињеници да ће долепотписани парламентари своје посланичке
активности обављати како у Народној скупштини тако и на целој територији
Републике Србије, како то Устав и налаже.
Ово посебно из разлога што у складу са чланом 380. КЗ задржавање парламентара и
повреда његове неприкосновености, чак и у време ратног стања представља кривично
дело из главе 34. КЗ.
Такође, очекујемо да комуникација Вашег министарства са народним посланицима
буде озбиљна и одговорна, те да народни посланици по свом захтеву благовремено
буду обавештани о доношењу мера из надлежности министарства којима би се на било
који начин могло задирати у принцип вршења народне суверности који је не само у
нашем већ и у било ком другом демократском поретку апсолутан.

Ово писмо ћемо доставити и председници Народне Скупштине, Влади Републике
Србије и Републичком јавном тужиоцу.

С поштовањем,
У Београду 26.03.2020. године
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