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Прво, када се 2006. године гласало за нови Устав, предлагачи новог Устава су непрестано
понављали да убудуће неће бити тако тешко мењати Устав зато што више неће бити
неопходно да на референдум изађе више од половине уписаних бирача. Између осталог, тако
су одговарали на примедбе ЛДП-а и осталих који су тада били против новог Устава баш због
тога што и нови Устав прописује референдум, јер су они, наравно, одувек сматрали да народ
и нема шта да се пита. Чудно ми је да се не сећате те веома јавне расправе. Друго,
неозбиљно је тумачење на које се позивате. Питање пуноважности садржано је управо у
реченици коју сте цитирали: "Промена Устава је усвојена ако је за промену на референдуму
гласала већина изашлих бирача". Исход референдума је и иначе одређен опредељењем
већине изашлих гласача, зашто би онда таква одредба уопште и стајала у Уставу?! Само зато
што је њом јасно стављено до знања да је подршка већине изашлих бирача једини услов за
успех уставног референдума. То што за уставни референдум није назначено када је
пуноважан а када није, то је зато што се пуноважност уставног референдума уопште не
доводи у питање. Исто као што се, на пример, не доводи у питање за изборе. Ни на изборима
није неопходна излазност од преко половине уписаних бирача, па зато и није наведено када
су избори пуноважни а када нису. Исто важи и за референдум о промени Устава. То што бисте
ви или ја волели да је другачије, нема нажалост никакву важност. Треће, о овоме су се у
јавности већ изјашњавали многобројни правни стручњаци, попут Горана Ђорђевића, Дејана
Мировића и Бранка Павловића. Овај последњи је о томе говорио и у недавном интервјуу
управо на овом каналу. Четврто, наравно да је тачно да је Вучић кршио Устав и законе.
Одавно је изашао из уставно-правних оквира државе којом влада. Исто то је радила и
претходна власт. Да ли је због тога реаговала макар једна надлежна установа? Није ниједна!
Да ли је противзаконитост Вучићевих потеза спречила примену и спровођење његових
противзаконитих одлука, на пример Бриселског споразума? Поново није! Да ли је спречена
примена и спровођење претходних, Боркових споразума, рецимо онај о предаји катастра
шиптарским терористима? Није! На шта се онда позивате?! Ви бисте поново да олакшате
Вучићу посао? Ви се залажете за то да се народ поново уклони пред Вучићевом самовољом и
да му препусти чак и овај предстојећи референдум, којим он намерава да у једном потезу
напабирчи накнадно законско оправдање за све своје противуставне потезе и одлуке?
Запитајте се шта Вучићу више одговара: да они који се противе његовом предлогу промене
Устава изађу на референдум и гласају против, или да бојкотују референдум. Запитајте се
одакле вам право да другима пребацујете да збуњују јавност, а да сами наводите воду на
Вучићеву воденицу. Ако већ нисте ни вољни ни спремни да се супротстављате
велеиздајничком режиму, онда би часније било да ћутите него што му овако олакшавате.
Lyubomir T. Gruyitch
На чему се заснива Ваша претпоставка да ће на Вучићевом референдуму гласати већина супротно
његовом предлогу и тако бити објављено?
Досадашња гласања, после доношења Устава 2006. године, колико се сећам, су показала
супротно.
При промени Устава 2006. (ја сам био у исељеништву од 16.11.1992 - 01.05.2007.) гласање је
трајало два дана. Народ је излазио поштујући апел покојног патријарха Павла. То је била потпуно
другачија ситуација од данашње. Устав се мењао и као последица распада СРЈ/ДЗСЦГ.

Ви се позивате на непоштовање Устав од стране владајућих олигархија. Па зашто онда да се
учествује на било каквим изборима које они спроводе и објављују резултате и пре избора?
Ја сам изложио своје мишљење. Остајем при томе да досадашње искуство с овим властима и
изборима које они организују и њиховим противуставним деловањима показује да позивање на
учешће на таквим изборима њима даје легитимитет који не заслужују. Отвара им могућност да се
ослободе одговорности за њихова противуставна деловања до сада.
Мој став је према садашњим властима јасан, јаван, њима познат, и свако може да га упозна на:
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2018_07_13LTGpotvr.193125221.pdf
или на:
https://facebookreporter.org/2018/07/18/vucic-je-uzurpator-vlasti/
Да Вас не позивам да то читате (30 страна) сматрам да без одлагања треба у складу с Уставом и
заклетвом сваког народног посланика:
1. Александар Вучић да без даљег одлагања буде разрешен дужности, положаја и функција
председника Републике Србије.
2. Народна скупштина да стави ван снаге чланове 81-83 Закона о избору народних посланика.
3. Народна скупштина да опозове садашњу РИК и да изаберенову.
4. РИК треба да среди бирачке спискове.
5. Народна скупштина треба да распише и спроведе по Уставу и закону опште изборе и да потом
конституише нову Народну скупштину која ће да прогласи новог председника Републике.
Док се то не спроведе по Уставу и закону, дотле ће ова власт даље да суновраћује Србију и народ.
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