


 

УСТАВНИ СУД 
Велико веће Уставног суда и 
председница Уставног суда госпођа Снежана МАРКОВИЋ, дипл. правница 
Булевар краља Александра 15 
11000 Б Е О Г Р А Д 
kabinet.predsednika@ustavni.sud.rs 
 

Доставља се преко епоште или интернета: 
 
Држављани, политичке странке и медиа у Републици Србији 
 
НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
Председник Ивица ДАЧИЋ 
Генералн секретар магистар Вељко ОДАЛОВИЋ: за сваког народног посланика 
sekretar@parlament.rs 
 
Александар ВУЧИЋ, проглашени председник Републике Србије 
predstavkegradjana@predsednik.rs 
 
ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
Председница Владе Ана БРНАБИЋ 
predsednikvlade@gov.rs  
 
ВОЈСКА СРБИЈЕ  
Генералштаб Војске Србије 
Начелник Генералштаба генерал потпуковнк Милан МОЈСИЛОВИЋ 
vojska.srbije@mod.gov.rs 
 
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 
Министар Александар ВУЛИН 
info@mup.gov.rs 
 
СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА 
Патријарх ПОРФИРИЈЕ 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:   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. 

 
 
Поштоване све судије Уставног суда,  
поштована председнице Уставног суда госпођо Снежана МАРКОВИЋ, дипл. правнице, 
 
Допуњена иницијативe од 17.12.2021. г. о противуставности Закона о референдуму и народној 
иницијативи објављеног у Службеном гласнику Републике Србије број 111 од 25.11.2021.г.  се не 
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односи на иједну измену у Закону о изменама Закона о референдуму и народној иницијативe 
објављеног у Службеном гласнику Републике Србије број 119 од 10.12. 2021 г. Зато остаје у пуној 
важности Допуњена иницијатива 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.  
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 
Из Закона о изменама Закона о референдуму и народној иницијативи следи :  
 

1. Члан 11 Закона о референдуму и народној иницијативи, на који се односи Допуњена 
иницијатива од 17.12.2021. г. је остао да важи без измене. Он се не спомиње у Закону о 
изменама Закона о референдуму и народној иницијативи. 
 

2. 1. став члана 43 Закона о референдуму и народној иницијативи, на који се односи Допуњена 
иницијатива од 17.12.2021. г. је сада постао, са једином изменом рока од две на четири 
годинe, цео члан у Закону о измени Закона о изменама Закона о референдуму и народној 
иницијативи. Допуњена иницијатива од 17.12.2021. г. се не односи на тај рок. Та измена не 
утиче на важност и важење  Допуњена иницијатива од 17.12.2021. г. 
 

3. Део Закона о референдуму и народној иницијативи је  остао да важи непромењен. 
 

ЗАКЉУЧАК 

И после ступања на снагу Закону о изменама Закона о референдуму и народној иницијативe 
објављеног у Службеном гласнику Републике Србије број 119 од 10.12. 2021 г. остаје да потпуно 
важи Допуњена иницијатива 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.  
 
ПОТВРДА 
Потврђујем  са захвалношћу пријем акта Уставног суда Су број 24/424 од 15.12.2021.г.  
 

 
Београд, 20. децембар, 2021. године.    У име свих потписника подноси, с поштовањем,  
 
   
   Др Љубомир Т. ГРУЈИЋ, 
 професор у пензији, 
  Џона Кенедија 31/15,  
  11070 Београд   


	Држављани, политичке странке и медиа у Републици Србији
	Александар ВУЧИЋ, проглашени председник Републике Србије
	vojska.srbije@mod.gov.rs
	info@mup.gov.rs
	Предмет:   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 Ср...
	Поштоване све судије Уставног суда,
	поштована председнице Уставног суда госпођо Снежана МАРКОВИЋ, дипл. правнице,
	Допуњена иницијативe од 17.12.2021. г. о противуставности Закона о референдуму и народној иницијативи објављеног у Службеном гласнику Републике Србије број 111 од 25.11.2021.г.  се не односи на иједну измену у Закону о изменама Закона о референдуму и ...
	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
	Из Закона о изменама Закона о референдуму и народној иницијативи следи :
	1. Члан 11 Закона о референдуму и народној иницијативи, на који се односи Допуњена иницијатива од 17.12.2021. г. је остао да важи без измене. Он се не спомиње у Закону о изменама Закона о референдуму и народној иницијативи.
	2. 1. став члана 43 Закона о референдуму и народној иницијативи, на који се односи Допуњена иницијатива од 17.12.2021. г. је сада постао, са једином изменом рока од две на четири годинe, цео члан у Закону о измени Закона о изменама Закона о референдум...
	3. Део Закона о референдуму и народној иницијативи је  остао да важи непромењен.
	И после ступања на снагу Закону о изменама Закона о референдуму и народној иницијативe објављеног у Службеном гласнику Републике Србије број 119 од 10.12. 2021 г. остаје да потпуно важи Допуњена иницијатива од 17.12.2021. г. Уставном суду да (у пуном ...
	ПОТВРДА
	Потврђујем  са захвалношћу пријем акта Уставног суда Су број 24/424 од 15.12.2021.г.
	Београд, 20. децембар, 2021. године.    У име свих потписника подноси, с поштовањем,

