УСТАВНИ СУД
Велико веће Уставног суда у саставу судија:
председница Уставног суда госпођа Снежана МАРКОВИЋ, дипл. правница,
Гордана Ајншпилер Поповић, дипл. правница, Лидија Ђукић, дипл. правница, Татјана
Ђуркић, дипл. правница, Весна Илић Прелић, дипл. правница, др Драгана Коларић, дипл.
правница, др Тамаш Корхец, дипл. правник, Мирослав Николић, дипл. правник, др Владан
Петров, дипл. правник, др Наташа Плавшић, дипл. правница, др Јован Чирић, дипл. правник,
др Милан Шкулић, дипл. правник, др Тијана Шурлан, дипл. правница. Два места су
непопуњена од 15 (члан 172 Устава).
Булевар краља Александра 15
11000 Београд

kabinet.predsednika@ustavni.sud.rs

ДОСТАВЉА СЕ ЕПОШТОМ ИЛИ ПРЕКО ИНТЕРНЕТА:
ДРЖАВЉАНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, МЕДИА И ПОЛИТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У ЊОЈ
НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Председник Ивица ДАЧИЋ

Генералн секретар магистар Вељко ОДАЛОВИЋ: за сваког народног посланика
sekretar@parlament.rs
ПРОГЛАШЕНИ ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ господин Александар ВУЧИЋ
predstavkegradjana@predsednik.rs

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Председница Владе госпођа Ана БРНАБИЋ

predsednikvlade@gov.rs

ВОЈСКА СРБИЈЕ
Генералштаб Војске Србије
Начелник Генералштаба генерал потпуковнк господин Милан МОЈСИЛОВИЋ
vojska.srbije@mod.gov.rs

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Министар господин Александар ВУЛИН
info@mup.gov.rs

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА

Његова светост господин патријарх господин ПОРФИРИЈЕ, Свети Архијерејски Сабор и Свети
Архијерејски Синод kp@spc.rs, info@spc.rs,
Рашко-призренска епархија у егзилу, uredniksrbinaokup@gmail.com,
Њ.К.В. југословенски престолонаследник господин Александар Петра КАРАЂОРЂЕВИЋ, pr@dvor.rs
ПРЕДМЕТ: Подстицај Уставном суду да Велико веће Уставног суда следи народни став покретањем и спровђењем без одлагња уставни поступак утврђивања уставности и
сагласности Закона о референдуму и народној иницијативи с Уставом
Поштована председнице Уставног суда госпођо Снежана МАРКОВИЋ, дипл. правнице,
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поштоване судије Уставног суда: Гордана Ајншпилер Поповић, дипл. правнице, Лидија Ђукић,

дипл. правнице, Татјана Ђуркић, дипл. правнице, Весна Илић Прелић, дипл. правнице, др
Драгана Коларић, дипл. правнице, др Тамаше Корхец, дипл. правниче, Мирославе Николићу,
дипл. правниче, др Владане Петров, дипл. правниче, др Наташа Плавшић, дипл. правнице,
др Јоване Чирићу, дипл. правниче, др Милане Шкулићу, дипл. правниче и др Тијана Шурлан,
дипл. правнице, овиме вам подносимо
ПОДСТИЦАЈ УСТАВНОМ СУДУ
да Велико веће Уставног суда следи јасан народни став од 16.01.2022. г. покретањем и спровђењем
без одлагња уставни поступак утврђивања уставности и сагласности Закона о референдуму и
народној иницијативи с Уставом (у даљем тексту: Закон).

Уставном суду су била поднета следећа документа:
1. 06.12.2021. Иницијатива Уставном суду да (у пуном саставу, тј. Велико веће Уставног суда)
оцени уставност и сагласност с Уставом Закона о референдуму и народној иницијативи
објављеног у Службеном гласнику Републике Србије број 111 од 25.11.2021.г.

2.

и

3.

17.12.2021. Допуњена иницијатива од 06.12.2021. г. Уставном суду да (у пуном саставу, тј.

Велико веће Уставног суда) оцени уставност и сагласност с Уставом Закона о референдуму и
народној иницијативи објављеног у Службеном гласнику Републике Србије број 111 од
25.11.2021.г.
20.12.2021.г. Важност Допуњене иницијативe од 17.12.2021. г. Уставном суду да (у пуном
саставу, тј. Велико веће Уставног суда) оцени уставност и сагласност с Уставом Закона о
референдуму и народној иницијативи објављеног у Службеном гласнику Републике Србије број
111 од 25.11.2021.г. остаје и после доношења у Народној скупштини 10.12.2021. г. и
објављивања u Службеном гласнику Републике Србије број 119 од 10.12. 2021 г. Закона о
изменама Закона о референдуму и народној иницијативи.

Уставни суд је својим актом Су број 24/424 од 15.12.2021.г. потврдио да смо у поднеску наведеном
овде под 1 тражили, што смо поновили и у поднеску под 2, „да Уставни суд „да потпуни временски
приоритет доношењу одлуке по овој иницијативи““ и обавестио нас да је:
„Уставном суду поднето више иницијатива за оцену уставности Закона о референдуму и
народној иницијативи, да су исте спојене у предмет који се води под ознаком IУо177/2021, те да је поступак по наведеним иницијативама у току. Такође, обавештавамо
Вас да је Ваш поднесак прослеђен на даље поступање судији известиоцу у наведеном
предмету. Наиме, претходни поступак, сагласно одредби члана 44, став 2. Пословника о
раду Уставног суда („Службени гласник РС“, број 103/2013), води судија известилац коме
је наведени уставносудски предмет распоређен.
ПЕЧАТ
ЗАМЕНИК СЕКРЕТАРА
УСТАВНОГ СУДА
УСТАВНОГ СУДА

Петар Стајковић, с.р. “
Допуњена иницијатива, наведена напред под 2., је завршена следећим подсећањем:
„Народна скупштина је заказала гласање за 16.01.2022.г. које противуставно проглашава
за референдумско да би променила Устав мимо воље грађана, без сагласности народа!
Ставила нас је пред јасан противуставан избор: УКИДАЊЕ НАШЕ ДРЖАВЕ ИЛИ ЊЕНО
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СПАСЕЊЕ! ИСТРЕБЉЕЊЕ СРБА У СРБИЈИ ИЛИ РАЂАЊЕ! РОПСТВО ИЛИ СЛОБОДА! Зато
очекујемо да Уставни суд одлучи по овој иницијативи у складу с Уставом пре
16.01.2022.г.“

Грађани су схватили јасно да је Закон противуставан, добро су разумели његове последице
и да гласање заказано за 16.01.2022.г. није референдумско гласање, да није референдум.
Људи су открили превару власти у чињеници да један човек, који једини гласа, може да
донесе одлуку по том Закону и да се онда гласање прогласи важећим и за референдум, а
његова одлука за референдумску. Резултат је следећи: 70% бирача од укупног броја бирача
није гласало, није дало легитимност ни Закону ни гласању од 16.01.2022.г. да је референдум.
Свако ко за тај Закон тврди да је у складу с Уставом, да је легитиман, ко то гласање
проглашава за референдум одузима сувереност грађанима, што је изричито забрањено
ставом 2 члана 2 Устава. Закон је противуставан. Неважећи је, ништаван: по члану 194 Устава
сваки закон мора да буде у складу с Уставом. Зашто Уставни суд још не може то да утврди?
83% бирача од укупног броја бирача није гласало ДА на том гласању 16.01.2022.г., односно
свега 16% бирача од укупног броја бирача је гласало ДА. Народ је јасно одлучио: УСТАВ НЕ
МОЖЕ ДА СЕ МЕЊА! Је ли Уставни суд тражи аргументе да то обори?

Све претходно наведено је подстицај Великом већу Уставног суда да без одлагања
изврши своју дужност (став 1 члана 166 Устава) да оцени уставност Закона и (тачка 1
члана 167 Устава) да одлучи о његовој сагласности с Уставом.
Народ је упутио свим државним органима и руководиоцима, свим председницима
политичких странака и вођама политичких и синдикалних организација, јасну поруку:
прекините с противуставним деловањима и актима већ радите по Уставу, акта доносите у
складу с Уставом, без одуговлачења. Ваша одуговлачења представљају недопустиву
саботажу Устава и кажњиву опструкцију примене Устава на законе, на друга општа домаћа
акта, као и на међународна акта потписана у име народа и Републике Србије.
Ви, чланови све три гране власти (члан 4 Устава), осрамотили сте народ и државу. Својим
пристрасним делима и одбацивањима ваших заклетви, омогућили сте страним
институцијама да утврде и закључе да је судство Републике Србије пристрасно, зависно од
власти. То значи: неморално је јер је неправедно! Власт хоће да се због тога мења Устав
уместо да се смените сви ви који га кршите. Понизили сте нас све, цео народ одбацијући
своје заклетве. Заклетва судије Уставног суда гласи (члан 11 Закона о Уставном суду):
Заклињем се да ћу се у свом раду придржавати Устава и закона
и да ћу своју дужност обављати часно, савесно непристрасно.
Ми, потписници, вас, судије Уставног суда, подстичемо да извршавати своју заклетву.
Предлог Венецијанске комисије не гарантује независност судства. Независност судства се
постиже када грађани бирају судије за Уставни, Управни, Врховни,..., суд као своје
представнике (члан 2 Устава). Јер, Одлуке, Решења и Пресуде судова се примењују на
грађане. Доносе се у име народа! Исто важи и за тужиоце и тужилаштва.
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