https://www.youtube.com/watch?v=aJ9ieSQTNhk&lc=z23kfh4qlozqzj4dvacdp434kezrm0zds0r3i2mtolx
w03c010c.1532530546455595&feature=em-comments:

Коментари:
zarmiodrag1 hour ago
Избегли сте одговор на питање везано за правоснажност референдума. Иако сте ову расправу
започели врло искључивим обраћањем, захтевајући од мене да се оградим од онога што сам
изнео у емисији, сада, кад се испоставља да сте ви тај који је погрешно протумачио Устав и законе
или недовољно знао о њима, одједном бисте скренули са теме и сад бисте да причате о томе да
ли ће режим да краде и вара на гласању или неће. Баш вам хвала на том обавештењу, али није
требало. Баш вам хвала што сте нам навели шта би све ко требало да ради, али ни то није
требало, јер смо и то већ знали још пре вас. Намерно сам циничан. Наравно да и већина
слушалаца и моја маленкост добро знамо склоности овог (и претходних) режима да краде и вара
на изборима. Оно што ви очигледно не знате, или не желите да знате, јесте да позивање на бојкот
овако како га ви спроводите само помаже Вучићевом режиму. Ако то не схватате, или не желите да
схватите, онда заиста немамо о чему да разговарамо.

Lyubomir T. Gruyitch:

Устав не утврђује пуноважност референдума. Једини члан Устава који се односи само на
референдум, на референдум уопште, по било ком питању из надлежности Народне
скупштине (по члану 108 Устава), је тај члан 108 Устава.
Правоснажност референдума утврђује једино Члан 24. Закона о референдуму и народној
иницијативи. То је разјашњење и допуна члана 108 Устава. Она исказује суштински смисао
референдума као гласање на коме учествује више од половине укупног броја свих
бирача.
Ви се тачно позивате на следећу одредбу (да је поновим) члана 203 Устава: «Промена
Устава је усвојена ако је за промену на референдуму гласала већина изашлих бирача.»
Из тога извлачите закључак да је референдум пуноснажан без обзира колико је људи

изашло на то гласање. По томе је довољно да само један бирач изађе на
референдум и то гласање се онда проглашава за пуноважан референдум!
Јасно да у том случају његов глас одлучује. Каква спрдачина с појмом
РЕФЕРЕНДУМ!!! Понављам да је то супротно члановима 1-3 и 5 Устава. Такође
понављам да у тој одредби Устав не утврђује правоснажност референдума већ утврђује да
је предлог за промену Устав усвојен ако је за њега гласла већина бирача изашлих на
РЕФЕРЕНДУМУ. Међутим, гласање на коме није учествовала већина бирача није
референдум већ је обично гласање. У случају да на то гласање није изашла већина бирача
онда то гласање није референдум и тада није одржан референдум, већ обично гласање
као за изборе. Референдума тада није било и зато тада већина која се одлучила за
предлог промене Устав није квалификована, меродавна већина за одлучивање на

референдуму, није квалификована референдумска већина. Тада није испуњен услов
за примену те одредбе члана 203 Устава јер референдума није било. Зато
сам Вам био написао «да више не износите погрешно обавештење о ПУНОВАЖНОСТИ
референдума».
Ви сте у праву, како сахватам Ваше коментаре, из којих проистиче да је предлог за
промену Устава усвојен на гласању, а на коме није већина бирача учествовала,
а позивајући се формално на ту одредбу члана 203 Устава. Такво гласање није било
РЕФЕРЕНДУМ. Власт ће то да уради јер ће она тврдити да је то гласање било
РЕФЕРЕНДУМ упркос томе што такво гласање није референдум. То што је она расписала то
гласање под називом РЕФЕРЕНДУМ не може да оповргне чињеницу да такво гласање није
РЕФЕРЕНДУМ. Ако Ви прихватате такав став власти, ако и Ви тврдите да је такво гласање
РЕФЕРЕНДУМ, мени је јако жао, али остајем при томе што сам у првом коментару
написао. Написао сам тако да бих изазвао реакцију и да бих покушао да људима скренем
пажњу на суштину.
Поново понављам, изласком на гласање у великом броју који превазилази половину броја
свих бирача то гласање чини пуноснажним, пуноважним, референдумом, примењује се та
одредба члана 203 Устава и даје се легитимитет овој власти, легитимитет који је она
изгубила.
Неизласком већине бирача на то гласање оно није референдум, не може да се примени та
одредба члана 203 Устава и потврђује се нелегитимност садашње власти: председника
Републике Александра Вучића, свих народних посланика, чланова Владе и Уставног суда
који су погазили своје заклетве.
Покушах да разјасним. Ако нисам успео, жао ми је, трудио сам се.
Без обзира какав Ваш коментар буде на ово, немам намеру да више одговарам.
Хвала Вам на пажњи и времену које сте посветили мојим коментарима.
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