
 

Narod odlučuje pozvao predsjednicu Republike da podupre promatrače brojanja 

potpisa 
 

 
 

“Moramo reagirati na tvrdnju pomoćnika ministra Kušćevića koji je izjavio kako postoje 

sumnje da su za referendum potpise dali umrli i ‘devetomjesečne bebe’” i postavljamo 

pitanje otkuda ministru Kuščeviću i njegovom pomoćniku bilo kakve informacije o 

potpisima kada provjeru potpisa provodi APIS, a ne Ministarstvo uprave. Kako je došao do 

informacija, je li sjedio u prostorijama gdje su se potpisi pregledavali? Širi li 

namjerno dezinformacije kako bi se okaljala građanska inicijativa ili se prilikom 

brojanja potpisa rade protuzakonite stvari?, upitala je Katarina Duvnjak, volonterka 

Građanske inicijative Narod odlučuje na konferenciji za novinare u Osijeku. 

 

“Ovim putem pozivam predsjednicu Republike Hrvatske, koja je baš ovdje u Osijeku, 

poručila da se volja građana mora poštovati i pozdravila je ovakav institut izjašnjavanja 

građana - da podrži naš zahtjev da promatrači GI Narod odlučuje i drugi zainteresirani 

promatrači promatraju kako se potpisi broje”, rekla je Lidija Blagojević, koordinatorica 

GI Narod odlučuje. 

 

Blagojević je podsjetila na tvrdnje prijašnjeg ministra uprave Arsena Bauka u vrijeme 

prikupljanja potpisa za referendum ‘Birajmo zastupnike imenom i prezimenom’: “Prije 4 

godine ministar Bauk nas jepokrao kada je iznio smiješnu brojku o 4 milijuna birača u 

Republici Hrvatskoj. Sada to radi ministar Kuščević koji izmišlja 30.000 ‘birača 

mrtvaca’ koji su potpisali.” 

 

Ivan Šokac, volonter GI Narod odlučuje je poručio kako je politička korupcija i 

zloupotrebljavanje položaja na vlasti za sudjelovanje u protureferendumskoj kampanji razlog 

odlaska mladih iz Hrvatske: Želim napomenuti da svakim danom sve više mladih ljudi 

napušta Hrvatsku, a osobito područje Slavonije i Baranje. To je direktna posljedica 

korupcije u vlasti, a primjer jedne takve korupcije je zloupotrebljavanje položaja 

ministra Kuščevića kako bi sudjelovao u protureferendumskoj kampanji. Posljedica 

toga je iseljavanje mladih, čak cijelih obitelji. To je uzrok beznađa koje ljude tjera da 

sreću traže izvan granica Hrvatske. Svatko od nas zna barem nekoga ili jednu obitelj, a 

sigurno više koja je otišla iz Hrvatske. Ne želimo prazna obećanja i spinove ministra 

Kuščevića i Jandrokovića, rekao je Šokac. 

 

Na pitanje novinara podržava li GI Narod odlučuje prosvjed u Vukovaru 13. listopada, 

Blagojević je odgovorila: "Potičemo svaki napor građana da se spriječi korupcija u 

gospodarstvu, u državnom odvjetništvu i politici." Jedini je način da spriječimo da zločinci 

šeću ulicama promjena izbornog sustava! GI Narod odlučuje nije politička stranka koja 

određuje svojim članovima hoće li ili ne doći na prosvjed, ali sigurno će se jedan dio od 400 

tisuća potpisnika referenduma za promjenu izbornog sustava naći i na tom prosvjedu. 


