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СРБСКИ ФБРЕПОРТЕР
Госпођа Биљана Диковић, главни уредник,
господин Миодраг Новаковић, уредник
госпођа Мирјана Радосављевић, технички уредник
Поштованe госпођe Диковић и Радосављевић, господине Новаковићу и поштовани сви
остали чланови уредништва,
Свако вече погледам списак потписника предлога новог Устава. Недељама нема новог
потписника. Јуче рекох себи да погледам на блогу. Нађох четири нова. Списак је у
додатку. Јесте мало. Народ је незаинтересован (још увек, али се надам да ће почети да
се интересује више и све више). Опозиционе странке и "СРБИ НА ОКУП" су заузели став
да садашњи Устав не треба да се мења јер су мишљења да власт хоће да мења Устав да
би избацили КиМ из Преамбуле и тиме, јасно, из председничке заклетве. Друго, по
садашњем Уставу Томислав Николић нема право да се кандидује, тј, да буде БИРАН, по
трећи пут:
Члан 116. Устава
Мандат председника Републике траје пет година и почиње да тече од дана полагања заклетве
пред Народном скупштином.

Ако мандат председника Републике истиче за време ратног или ванредног стања, продужава
се, тако да траје до истека три месеца од дана престанка ратног, односно ванредног стања.

Нико не може више од два пута да буде биран за председника Републике.
Мандат председника Републике престаје истеком времена на које је изабран, оставком или
разрешењем.
Председник Републике подноси оставку председнику Народне скупштине.

Све је то тачно.
Међутим, њихов став се заснива на претпоставци да ће тиме да спрече властодршце да
промене Устав. Ако они распишу референдум о "њиховом" предлогу новог Устава
вероватно ће успешно (чак и да нема крађе гласова, да је све поштено) да га спроведу.
Ево зашто:
Члан 203. Устава
Предлог за промену Устава може поднети најмање једна трећина од укупног броја народних
посланика, председник Републике, Влада и најмање 150.000 бирача.
О промени Устава одлучује Народна скупштина.
Предлог за промену Устава усваја се двотрећинском већином од укупног броја народних
посланика.
Ако не буде постигнута потребна већина, промени Устава по питањима садржаним у
поднетом предлогу који није усвојен, не може се приступити у наредних годину дана.
Ако Народна скупштина усвоји предлог за промену Устава, приступа се изради, односно
разматрању акта о промени Устава.
Народна скупштина усваја акт о промени Устава двотрећинском већином од укупног броја
народних посланика и може одлучити да га и грађани потврде на републичком референдуму.
Народна скупштина је дужна да акт о промени Устава стави на републички референдум ради
потврђивања, ако се промена Устава односи на преамбулу Устава, начела Устава, људска и
мањинска права и слободе, уређење власти, проглашавање ратног и ванредног стања,
одступање од људских и мањинских права у ванредном и ратном стању или поступак за
промену Устава.

Када се акт о промени Устава стави на потврђивање, грађани се на референдуму
изјашњавају најкасније у року од 60 дана од дана усвајања акта о промени
Устава. Промена Устава је усвојена ако је за промену на референдуму гласала
већина изашлих бирача.
Акт о промени Устава који је потврђен на републичком референдуму ступа на снагу када га
прогласи Народна скупштина.
Ако Народна скупштина не одлучи да акт о промени Устава стави на потврђивање, промена
Устава је усвојена изгласавањем у Народној скупштини, а акт о промени Устава ступа на снагу
када га прогласи Народна скупштина.

Из досадашњег искуства проистиче да ће властодршци организовати да сви њихови
подржаваоци изађу на референдум, а настојаће да се продужи народна апатија и
незаинтересованост, да дају врло мало времена за јавну дискусију, и тиме да обезбеде
да већина учесника на референдуму гласа за њихов предлог. Зато мислим да све
опозиционе странке, покрети, организације, на пример "СРБИ НА ОКУП", страшно греше.
Зато је веома важно да се народу да друга могућност. Њихов садашњи сазив Народне
скупштине вероватно не би прихватио било који други предлог проистекао из народа
(било наш било који други). Међутим то њихово одбијање би, уверен сам, покренуло
народ да масовно изађе на референдум и гласа ПРОТИВ њиховог предлога. То би био
миран, слободан, демократски, мирнодопски, уставан и законит преокрет у нађем животу
и раду, и њихов пад заувек.

Имам утисак да челни људи из опозиционих странака, покрета, организација, а можда чак
и из "СРБИ НА ОКУП"а, нису прочитали Преамбулу нашег предлога Устава јер се у њој
само појачава значај Косова и Метохије и проширује и на Рашку. Зато је њихов разлог да
одбијају промену Устава да се не би КиМ избацио из Преамбуле потпуно неприменљив на
наш предлог новог Устава. Напротив, тај разлог њих обавезује или да подрже масовно
наш предлог новог Устава или да изнесу још бољи предлог (или да договорно усавршимо
садашњи предлог, усавршимо ако изнесу убедљиво боља решења за народ и државу,
али не да га срозавамо).
С обзиром да овде пишем о опозиционим странкама, да је ово од општег интереса, зато
ово достављам и њима и изнећу ово еписмо на: http:www.ssssseternal.org одмах после
слања преко епоште.
Хвала вам свима на сарадњи и подршци.
Др Љубомир Т. Грујић
Џона Кенедија 31/15
11070 Београд

