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НАЗИВОМ „РЕФЕРЕНДУМ“. ОДЛУКА НАРОДА. ОБАВЕЗЕ ВЛАСТИ. РЕШЕЊЕ. 
 
Нови Закон о референдуму и народној иницијативи прихвата да је гласање по њему пуноважно 
као референдумско, тј. као РЕФЕРЕНДУМ, и ако само један бирач гласа. Сама та чињеница и 
подаци објављени на: https://www.slobodnaevropa.org/a/srbija-referendum-ustav/31653140.html 
(пошто РИК још није објавила коначне резултате) довољно доказује следећи 

З А К Љ У Ч А К 
1. Тај, нови, „Закон о референдуму и народној иницијативи“ од 25.11.2021.г. и 10.12.2022.г., не 
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испуњава суштину појма, значења РЕФЕРЕНДУМ да је то слободно општенародно гласање 
које утврђује народни став, народно опредељење, народну одлуку о предлогу изнетом за 
одлучивање да ли га народ прихвата или не. У демократској држави, као што је Република 
Србија (члан 1 Устава), тај народни став, то народно опредељење, по најблажем 
критеријуму се пуноважно, правоснажно и правно обавезујуће, утврђује ако је на гласање 
изашла  већина од укупног броја бирача, тј. најмање више од 50% бирача од укупног броја 
бирача. На гласање 16.01.2022.г.  није изашло 70,00% бирача од укупног броја бирача! 

 
2. Већина бирача, 83,20% од укупног броја бирача, није гласала ДА да се сада мења Устав и 

70% бирача од укупног броја бирача није гласало и нису дали легитимност ни том Закону ни 
том гласању да је РЕФЕРЕНДУМ.  

 
3. Гласање по том Закону није референдумско гласање, није РЕФЕРЕНДУМ. 
 
4. Тај Закон руши владавину права, социјалну правду, грађанску демократију, људска права и 

слободу већине бирача од укупног броја бирача (супротно члану 1 Устава). 
 
5. Тај Закон ниподаштава, потпуно омаловажжава, став већине бирача чиме одбацује њихово 

право на слободну мисао, на слободно мишљење и изражавање, право да својим 
неучествовањем на гласању спрече гласање по питању за које мисле да нема смисла да се 
уопште разматра или да се разматра у датој ситуацији.  Зато је тај закон супротан члановима 
37, 43, 46 и 52 Устава. Зато то гласање нема легитимитет РЕФЕРЕНДУМА. 

 
6. Тај Закон грађанима одузима право да утврде његову противуставност и нелегитимност  

(супротно члановима 1 – 3, 18,19, 37, 43, 46, 52 Устава). 
 
7. Тај Закон одузима држављанима право да утврде противуставност и нелегитимност гласања 

расписаног по њему као референдум (супротно члановима 1 – 3, 18, 19, 37, 43, 46, 52 
Устава). 

 
8. Тај Закон грађанима одузима сувереност супротно члану 2 Устава. 
 
9. Тај Закон показује да се власт не повинује Уставу што је недозвољено чланом 3 Устава. 
 
10. Тај Закон је Народној скупштини у члану 43 дао компетенције и права суверена Републике 

Србије које она нема према члану 99 Устава о њеној надлежности. Тиме су држављани 
Републике Србије одстрањени, елиминисани, из учешћа у владању њом. То је супротно 
члановима 1 -3, 18, 19, 23-25 и 53 Устава.  

 
11. Тај закон је потпуно несагласан с Уставом, противуставан је. Према члану 194 Устава нови 

Закон о референдуму и народној иницијативи је неважећи. Ништаван је. 
 
12. Додатни разлози и докази да је тај Закон дубоко противуставан су јавно били изложени и 

вама достављени у иницијативи од 06.12.2021. године и у допуњеној иницијативи од 
14.01.2022. године поднетим Уставном суду. 

 
13. Председник Републике није имао уставно право да тај Закон прогласи за важећи. Народна 

скупштина није имала право да распише гласање по том Закону под називом РЕФЕРЕНДУМ.  
 

14. Ниједан државни орган нема право да мења Устав позивањем на тај Закон и на резултат 
гласања (од 16.01.2022.г. и 23.01.2022.г.) по том Закону.  
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ОДЛУКА НАРОДА ДОНЕТА 16.01.2022. ГОДИНЕ СТАВОМ ВЕЋИНЕ БИРАЧА:  

70% ОД УКУПНОГ БРОЈА БИРАЧА КОЈИ НИСУ ИЗАШЛИ НА ГЛАСАЊЕ ПОКАЗАЛИ СУ ДА: 
 

А)  ЈЕ ЗАКОН О РЕФЕРЕНДУМУ И НАРОДНОЈ ИНИЦИЈАТИВИ ОД 25.11.2021. И ОД 10.01.2022. 
ПРОТИВУСТАВАН, НЕЛЕГИТИМАН, НЕВАЖЕЋИ И НИШТАВАН!  

 

Б)  ГЛАСАЊЕ ОД 16.01.2022. НИЈЕ РЕФЕРЕНДУМ! 
 

83% ОД УКУПНОГ БРОЈА БИРАЧА КОЈИ НИСУ ИЗАШЛИ НА ГЛАСАЊЕ 16.01.2022.Г. ИЛИ СУ 
ГЛАСАЛИ НЕ, НАСПРАМ 16% КОЈИ СУ ГЛАСАЛИ ДА, ОДЛУЧИЛИ СУ ДА: 
 

В)  УСТАВ НЕ МОЖЕ ДА СЕ МЕЊА! 
 

О Б А В Е З Е   В Л А С Т И 
а) Републичка изборна комисија је обавезна да утврди и објави да је народ одлучио, не-

изласком 70% и гласом НЕ 13% бирача од укупног броја бирача: Устав не може да се мења! 
 

б) Народна скупштина је у току две недеље два пута изгласала закон противан Уставу. Ви сте 
не само противуставни народни посланици већ људи недорасли и неспособни за положај и 
функцију народног посланика. Неспособни сте да је извршавате у складу с Вашом заклетвом 
и Уставом. С обзиром да сте за посланике проглашени пошто сте прихватили да будете 
бирани и изабрани по противуставном Закону о избору народних посланика, да је 
апсолутна већина (180 од 250) од вас изабрана по противуставној листи чији је носилац био 
двоструко противуставни председник Републике Александар Вучић, да сте доносили законе 
супротне Уставу, зато ви немате легитимитет народног посланика. Ни један од вас! На 
пример, противуставни: Закон о потврђивању споразума Владе Републике Србије и Владе 
Савезне Републике Немачке, Закон о социјалној карти, и нови, ваш, Закон о референдуму и 
народној иницијативи треба нас, народ, да ставе у невиђено духовно, умно, психофизичко, 
....., свеколико ропство. Члан 26 Устава то изричито забрањује. Народна скупштина треба 
сложно и без одлагња да поднесе оставку. Ви господине председниче Народне скупштине 
Ивице ДАЧИЋУ сте перјаница у јавном обезвређивању Устава и доношењу тих закона. 
Пример је Ваше велико залагање за усвајање новог Закона о референдуму и народној 
иницијативи, за проглашење лажног референдума за правоснажан референдум, за 
противуставну промену Устава. Својом неопозивом оставком на функцију, дужности и 
положај председника Народне скупштине и народног посланика Ви ћете личним примером 
подстакнути и позвати остале чланове Народне скупштине да поднесу оставке. Што пре то 
учините боље за све. У супротном, ви нас, грађане Републике Србије, приморавате да вас по 
Уставу разрешимо функције, положаја и дужности народног посланика Републике Србије. 

  
в) Господине Александре ВУЧИЋУ, Ви сте јавно објавили ујутро 17.01.2022.г. резултате 

гласања од 16.01.2022.г. пре него што су избори закључени (јер су понављани 23.01.2022.г. 
на неким изборним местима)! Објавили сте да је то био референдум, да је успео и да је на 
њему већина од око 56% бирача од укупног броја бирача, који су изашли на гласање,  
гласала ДА те да је референдумска одлука да се Устав мења упркос томе што је свега 
16,80% бирача од укупног броја бирача гласала ДА! Таквим Вашим самодржачким 
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иступањем сте јавно признали да Ви унапред, пре гласања, утврдите резултат гласања који 
треба да буде званично објављен. То је још једно Ваше снажно противуставно деловање, 
Ваше кршење Устава и председничке заклетве (члан 114 Устава). Ви сте у току две недеље 
прогласили пуноважним противуставни Закон о референдуму и народној иницијативи и 
Закон о његовој промени задржавајући кључне противуставне одредбе! То све више 
доказује: или сте толико неспособни да вршите функцију председника Републике да нисте у 
стању то да схватите или јесте способни али то радите свесно, намерно с циљем растурања 
Устава, државе и истребљења Сербског / Србског / српског народа у Србији. Ви 
приморавате нас, грађане, да Вас сменимо. Ми смо на то обавезни по Уставу, према 
прецима и потомству. То су само неколико примера од неколико десетина Ваших 
противуставних дела. Пошто одбијате да поднесете оставку у складу с чланом 117 Устава и 
пошто је Народна скупштина одбила Захтев Народне иницијативе поднетог јој 26.11.2020.г. 
да покрене и спроведе уставни поступак Вашег разрешења, зато нас, грађане Републике 
Србије, приморавате да Вас разрешимо функције, положаја и дужности председника 
Републике. Ви немате легитимитет, те ни право,  ни да расписујете изборе за народне 
посланике ни да иступате у земљи или  иностранству као Председник Републике Србије.  

 

г) Госпођо Ано БРНАБИЋ, Ви сте одбили писмену молбу да објасните члановима 
Министарства унутрашњих послова да треба да прекину с насилничким хрватизовањем 
Срба изопачујући законски захтев за обавезно писање наших имена у личним путним 
исправама (нпр. пасошу) на ћирилици и на латиници. Када их уписују на латиници онда то 
чине једино, искључиво, на хрватској латиници супротно члану 10 Устава, супротно 
чињеницама да је цео текст, нпр. пасоша, одштампан само на српском и два водећа 
дипломатска језика и њихова латиничка писма: на енглеском и француском језику и писму; 
упркос Закону о путним исправама и упркос ужасном изопачавању изговора наших имена и 
презимена  као последица њихових писања на хрватској, а не на енглеској или француској, 
латиници којима би се обезбедио тачан њихов изговор на српском језику у иностранству 
како Закон захтева. Важније вам је хрватизовање Срба из Србије од њиховог веродостојног 
идентификовања у иностранству. Ви сте руководили Владом да донесе Уредбу којом сте 
наше судије приморали да погазе своју судијску заклетву положену држављанима 
Републике Србије пред Народном скупштином да би положили нову Хашиму Тачију! ... Ви 
сте руководили Владом да склопи војни споразум с Владом СР Немачке упркос вековног 
њиховог непријатељства према Србима и Србији до данашњег дана. Ви сте руководили 
Владом да Народној скупштини поднесе предлоге низа противуставних закона. Под Вашим 
руководством се у уџбеницима историје излаже лажна историја. Влада под Вашим 
руководством нема право да више доноси било какав предлог, уредбу, или чак да потписује 
међународни споразум. Нисте имали право ни до сада,  према члану 123 Устава о надлеж-
ностима Владе, да потписујете међународни споразум. Влада може до избора нове Владе 
да врши једино у складу с Уставом само  административно-техничке послове, без права на 
потписивање међународних аката или доношење нових општих аката (уредби, на пример). 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
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