Predsednik Republike
Član 83.
Predsednik Republike:
1. predlaže Narodnoj skupštini kandidata za predsednika Vlade, pošto sasluša
mišljenje predstavnika većine u Narodnoj skupštini;
2. predlaže Narodnoj skupštini kandidate za predsednika i sudije Ustavnog suda;
3. ukazom proglašava zakone;
4. obavlja poslove iz oblasti odnosa Republike Srbije sa drugim državama i
međunarodnim organizacijama, u skladu sa zakonom;
5. rukovodi oružanim snagama u miru i ratu i narodnim otporom u ratu; naređuje
opštu i delimičnu mobilizaciju; organizuje pripreme za odbranu u skladu sa
zakonom;
6. kad Narodna skupština nije u mogućnosti da se sastane, po pribavljenom
mišljenju predsednika Vlade, utvrđuje postojanje neposredne ratne opasnosti ili
proglašava ratno stanje;
7. po svojoj inicijativi ili na predlog Vlade, za vreme ratnog stanja ili neposredne
ratne opasnosti, donosi akte o pitanjima iz nadležnosti Narodne skupštine, s tim
što je dužan da ih podnese na potvrdu Narodnoj skupštini čim ona bude u
mogućnosti da se sastane. Aktima donetim za vreme ratnog stanja mogu se
ograničiti pojedine slobode i prava čoveka i građanina i izmeniti organizacija,
sastav i ovlašćenja Vlade i ministarstava, sudova i javnih tužilaštava;
8. na predlog Vlade, kada su na delu teritorije Republike Srbije ugroženi
bezbednost Republike Srbije, slobode i prava čoveka i građanina ili rad državnih
organa, proglašava vanredno stanje i donosi akte za preduzimanje mera koje
takve okolnosti iziskuju, u skladu s Ustavom i zakonom;
9. daje pomilovanja;
10. dodeljuje odlikovanja i priznanja utvrđena zakonom;
11. obrazuje stručne i druge službe za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti;
12. obavlja i druge poslove u skladu s Ustavom.
Član 84.

Predsednik Republike ukazom proglašava zakon u roku od sedam dana od dana
njegovog usvajanja u Narodnoj skupštini. U tom roku predsednik Republike može
zahtevati da Narodna skupština ponovo glasa o zakonu.
Predsednik Republike je dužan da proglasi ponovo izglasani zakon u Narodnoj
skupštini.
Član 85.
Predsednik Republike može tražiti od Vlade da izloži stavove o pojedinim
pitanjima iz njene nadležnosti.
Član 86.
Predsednik Republike se bira na neposrednim izborima, tajnim glasanjem.
Mandat predsednika Republike traje pet godina.
Isto lice može biti izabrano za predsednika Republike najviše dva puta.
Izbor za predsednika Republike mora se održati najkasnije 30 dana pre isteka
mandata predsednika Republike kome mandat ističe.
Prilikom stupanja na dužnost, predsednik Republike pred Narodnom skupštinom
polaže zakletvu koja glasi:
„Zaklinjem se da ću sve svoje snage posvetiti očuvanju suverenosti i celine
teritorije Republike Srbije, ostvarivanju ljudskih i građanskih sloboda i prava,
poštovanju i odbrani Ustava i zakona, očuvanju mira i blagostanja svih građana
Republike Srbije i da ću savesno i odgovorno ispunjavati sve svoje dužnosti.”
U slučaju neposredne ratne opasnosti ili ratnog stanja, mandat predsednika
Republike produžava se dok takvo stanje traje, odnosno dok se ne stvore uslovi
za izbor predsednika Republike.
Predsednik Republike ne može obavljati drugu javnu funkciju ili profesionalnu
delatnost.
Predsednik Republike uživa imunitet kao narodni poslanik. O imunitetu
predsednika Republike odlučuje Narodna skupština.
Član 87.
Predsedniku Republike prestaje mandat pre isteka vremena na koje je biran u
slučaju opoziva ili ostavke.

Kad predsednik Republike podnese ostavku, on o tome obavešatava javnost i
predsednika Narodne skupštine.
Danom podnošenja ostavke predsedniku Republike prestaje mandat.
Ako je predsedniku Republike prestao mandat pre isteka vremena na koje je
biran, dužnost predsednika Republike do izbora novog predsednika Republike
vrši predsednik Narodne skupštine.
U slučaju prestanka mandata predsednika Republike pre isteka vremena na koje
je biran, izbori za novog predsednika Republike moraju se održati u roku od 60
dana od dana prestanka mandata predsednika Republike.
Ako je predsednik Republike iz bilo kog razloga privremeno sprečen da vrši svoju
funkciju, zamenjuje ga predsednik Narodne skupštine.
Postupak izbora i opoziva predsednika Republike uređuje se zakonom.
Član 88.
Predsednik Republike odgovoran je građanima Republike Srbije.
Kad Narodna skupština oceni da je predsednik Republike prekršio Ustav,
pokreće postupak za njegov opoziv, ako se o tome izjasni dve trećine od
ukupnog broja narodnih poslanika.
O opozivu predsednika Republike odlučuje se neposrednim i tajnim
izjašnjavanjem birača. Predsednik Republike je opozvan ako za opoziv glasa
većina od ukupnog broja birača.
Ako birači ne opozovu predsednika Republike, Narodna skupština se raspušta.
Član 89.
Predsednik Republike, na obrazložen predlog Vlade, može odlučiti da se
Narodna skupština raspusti.
Raspuštanjem Narodne skupštine prestaje i mandat Vlade.
U slučaju raspuštanja Narodne skupštine, izbori za novu Narodnu skupštinu
moraju se održati u roku od 60 dana od dana njenog raspuštanja.
Narodna skupština ne može se raspustiti za vreme ratnog stanja, neposredne
ratne opasnosti ili vanrednog stanja.

