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ПРЕДМЕТ: ТРАЖИМО ВАШЕ ЈАВНО ОБЈАШЊЕЊЕ ПРЕДЛОГА НОВОГ ЗАКОНА О ИЗБОРУ
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ
Поштоване народне посланице изабране и проглашене и народни посланици изабрани и
проглашени по противуставном Закону о избору народних посланика,
На основу чланова 1-3 и 56 Устава тражимо од Вас да јавно образложите следеће одредбе
новог Закона о избору председника Републике, у даљем тексту: Закон:
Став 1 члана 3 који гласи:
Право да бира председника Републике и да буде биран за председника Републике
има пунолетни држављанин Републике Србије над којим није продужено
родитељско право, односно који није потпуно лишен пословне способности.
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1. Зашто се дозвољава да лице које, поред држављанства Републике Србије, има страно
држављанство, осим принудног држављанства противуставне „Репубљик Косова“, може
да буде кандидат?
2. Зашто се дозвољава да кандидат може да буде лице које није последњих најмање десет
(или пет) година живело и радило у Републици Србији?
3. Зашто се дозвољава да кандидат може да буде лице које је осуђено и није издржало
казну?
Став 1 члана 12 који гласи:
Кандидата за председника Републике (у даљем тексту: кандидат) може
предложити политичка странка уписана у Регистар политичких странака (у
даљем тексту: политичка странка), коалиција политичких странака (у даљем
тексту: коалиција) и група грађана.
4.

Зашто није утврђен најмањи број грађана који је довољан да би могли да предложе
кандидата?

5.

Да ли се дозвољава да једно лице може сам себе да предложи за кандидата, а с обзиром
на став 3) у члану 14?

Став под 3) у члану 14 који почиње са:
3) најмање 10.000 писмених изјава бирача да подржавају предлог кандидата
6.

На основу чега је одређен број 10.000 и шта се тиме постиже?

Став под 8) у члану 14 који гласи:
8) споразум о образовању група грађана ако кандидата предлаже група
грађана;
7.

Зашто се уводи ово ново оптерећење предлагачима који су већ својеручно потписали
предлог?

8.

Зашто се, на пример у одељку IV. ГЛАСАЊЕ И УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА,
дозвољава да било који број бирача изашлих на гласање чини то гласање пуноважним,
тј. зашто се дозвољава да ако барем, само, један бирач гласа онда је гласање пуноважно
и он може да изабере председника Републике?

9.

Зашто се тиме делује супротно члановима 1 и 115 Устава?

10. Зашто се тиме крше владавина права, социјална правда, начела грађанске демократије,
и не обезбеђује да председник Републике изражава државно јединство Републике
Србије?
11. Зашто се тиме дозвољава да лице које нема подршку већине бирача, чиме једино може
да се задовољи потпуно јасан и изричит члан 115 Устава да председник Републике
изражава државно јединство, буде кандидат?
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12. Зашто самим тим чините цео овај Закон противуставним?
13. Зашто тиме омогучавате нелегитиман избор кандидата?
Члан 21 који гласи:
За председника Републике изабран је кандидат који је добио већину гласова
бирача који су гласали.
14. Зашто дозвољавате да само једно лице може да изабере председника Републике?
15. Зашто упорно делујете супротно члановима 1 и 115 Устава?
16. Зашто тиме срозавате углед, ауторитет, значај председника Републике?
17. Зашто одбијате да усагласите Закон с Уставом?
18. Зашто то чините када је народ једногласно од вас захтевао да ускладите Закон о избору
председника Републике и Закон о председнику Републике с Уставом 15.09.2018. г. у
Одлуци Народног скупа која вам је поднета 17.09.2018.г. и у Захтеву Народне
иницијативе поднетог вам 26.11.2020.г.?
19. Зашто, ако немате бољи предлог којим ће бити задовољени чланови 1 и 115 Устава,
одбијате следећи предлог наведене Одлуке Народног скупа:
«За председника Републике је изабран кандидат који добије више од половине броја
гласова свих бирача уписаних у бирачки списак.
Ако нико од кандидата то не добије, у року од 60 дана се расписују нови избори за
председника Републике на којима не може да учествује ни један кандидат из првог
изборног круга. Изабран је кандидат који добије више од половине броја гласова свих
бирача уписаних у бирачки списак.
Ако и после другог изборног круга гласања нико од кандидата није добио довољно
гласова, онда, Генералштаб Војске Србије у року од 30 дана именује за председника
Републике држављанина Републике Србије, који је последњих 10 година живео у Србији и
који није био кандидат за председника Републике у претходна два изборна круга. Та
личност у Народној скупштини полаже јавно председничку заклетву народу после чега
га Народна скупштина проглашава (инаугурише) за новог председника Републике.»

Филм о Народном скупу: https://www.youtube.com/watch?v=-4Xm53sVHlI&t=188s
Филм о Народној иницијативи: https://www.youtube.com/watch?v=DTvkf8bWKm0
20. Зашто нисте прихватили Захтев напред споменуте Народне иницијативе?
21. Зашто нисте прихватили прву тачку тог Захтева да покренете и спроведете уставни
поступак разрешења председника Републике према члану 118 Устава због његових
повреда Устава с дубоким негативним последицама по народ и државу?
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