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
ПРОГЛАШЕНИ ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ господин Александар ВУЧИЋ
predstavkegradjana@predsednik.rs
ВОЈСКА СРБИЈЕ
Генералштаб Војске Србије
Начелник Генералштаба генерал потпуковнк господин Милан МОЈСИЛОВИЋ
vojska.srbije@mod.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: Иницијатива Уставном суду да Велико веће Уставног суда покрене и спроведе уставни
поступак оцене уставности и сагласности Закона о избору председника Републике с
Уставом пре подношења кандидатура, а најкасније пре избора.

Поштована председнице Уставног суда госпођо Снежана МАРКОВИЋ, дипл. правнице,
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
ИНИЦИЈАТИВУ УСТАВНОМ СУДУ
Великом већу Уставног суда се подноси, на основу првог става члана 166, тачке 1 члана 167 и првог
става члана 168 Устава, покретачки предлог – иницијатива - да Велико веће Уставног суда покрене
и спроведе поступак оцене уставности и сагласности с Уставом Закона о избору председника
Републике.
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У даљем тексту Закон се односи на Закон о избору председника Републике.
ПОДСЕТНИК
17.09.2018.г. је било писменим актом Уставном суду предочено да су чланови 18 и 19 тадашњег
Закона о избору председника Републике противуставни. Неколико стотина учесника скупа су
једногласно јавним гласањем усвојили тај акт и у њему Одлуку и Декларацију Народног скупа
одржаног 15.09.2018.г. пред Домом Народне скупштине (филм: https://www.youtube.com/watch?v=4Xm53sVHlI&t=188s ). Они су се надали да ће Уставни суд да искористи своја права и изврши своје
обавезе (став 1 члана 166, тачка 1 члана 167 и крај првог става члана 168 Устава) тако да ће да
покрене и спроведе поступак оцене уставности тих чланова и испита њихову сагласност с Уставом.
Уставни суд то није учинио. Прошло је више од три године.
07.09.2020 и 10.09.2020. је била поднета Иницијатива Уставном суду да (у пуном саставу, тј. Велико
веће Уставног суда) оцени уставност и сагласност с Уставом чланова 18 и 19 Закона о избору
председника Републике. Уставни суд до 04.02.2022.г. то није урадио упркос чињеници да је то његова
обавеза и дужност према ставу 1 члана 166 и тачки 1 члана 167 Устава. Прошло је више од 15
месеци.
Ово се наводи јер Уставни суд није спречио прихватањем те Иницијативе да нови Закон о избору
председника Републике буде такође противуставан.
ДОКАЗИ ПРОТИВУСТАВНОСТИ ЗАКОНА

1. Закон не утврђује најмањи број бирача који треба да гласа да би гласање за избор председника
Републике било пуноважно, правоснажно. Закон дозвољава да је то гласање пуноважно и
правоснажно чак ако само један бирач гласа. Тиме се делује супротно начелима демократије,
владавини права и социјалној правди (члан 1 Устава), одузима се сувереност од грађана што је
недозвољено ставом 2 члана 2 Устава, обезвређује се владавина права супротно ставу 1 члана 3
Устава.

2. Члан 21 Закона утврђује да је за председника Републике изабран кандидат који је добио већину
гласова бирача који су гласали. То, с претходно наведеном (под 1.) противуставном поставком
Закона, дозвољава да за председника Републике буде изабрано лице које није добило најмање
више од 50% гласова бирача од укупног броја бирача. Дозвољава чак да само једно лице изабере
председника Републике (ако је то лице једино гласало). Тиме се крше све уставне одредбе
наведене у претходној тачки 1. Дозвољава се да за председника Републике буде изабрано и
проглашено лице које није добило најмање више гласова од 50% од укупног броја бирача. То лице
не може да испуни основни уставни захтев да председник Републике изражава државно
јединство према члану 115 Устава. Члан 21 Закона не испуњава, већ изиграва, захтев члана 115
Устава.

3. Одузима се сувереност грађанима у случају да више од 50% грађана није изашло на гласање.
Право човека (члан 52 Устава) је да својим неизласком искаже слободно став да по личној оцени
ни један од прихваћених кандидата не заслужује да буде председник Републике и да зато не
учествује на гласању. Када је то заједнички став већине од преко 50% бирача од укупног броја
бирача онда је то легитиман став народа Републике Србије. То право им овај Закон одузима и
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сувереност срозава преносећи је мањини грађана. Зато се тиме руше владавина права, социјална
правда, начела демократије, супротно наведеним уставним одредбама под 1. и 2. Истовремено се
Законом обезвређује достојанство сваког човека из већине грађана супротно члану 23 Устава.
ПОСЛЕДИЦЕ
Последице су да су самовоље и пртивуставна деловања председника Републике од оснивања
Републике Србије 08.11.2006. године до данас непрекидно растућа. Последице су негативне, дубоке,
по државу и по народ. Зато је неопходно да Уставни суд свој став, решење, одлуку или пресуду у име
народа јавно изнесе најкасније пре одржавања избора за председника Републике.
ОБАВЕЗА И ДУЖНОСТ УСТАВНОГ СУДА
Уставни суд је био обавезан да јавно изложи свој став о уставности Закона и његовој сагласности с
Уставом пре доношења новог Закона. Пошто то није урадио, његово ново кашњење да не изнесе
јавно свој став, решење, одлуку или пресусуду у име народа пре пре подношења кандидатура, а
најкасније пре избора, би добијало карактер саботаже Устава и опструкције његове примене на
Закон.
ПОТПИСНИЦИ

1.

Силвана Арсенијевић, с.р., Мирослава Антића 2/7, Крагујевац,

2.

Ксенија Бундало, с.р., Струмичка 76/12, 11000 Београд,

3.

Слађана Вилотић, Цвијићева 100, 11000 Београд,

4.

Љубомир Т. Грујић, с.р., Џона Кенедија 31/15, 11070 Београд,

5.

Крунислава Марјановић, с.р., Мајска 17, 11000 Београд,

6.

Душан Стојановић, с.р., Корзо 9, Суботица,
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