
 

Dokazi da su zadovoljeni ustavni uvjeti za raspisivanje referenduma 
 

“Građanska inicijativa Narod odlučuje sudjelovat će sutra na sjednici Odbora za Ustav, 

Poslovnik i politički sustav na kojoj će se raspraviti Izvješće Vlade o provjeri broja i 

vjerodostojnosti potpisa. Dobili smo jučer potvrdu od Odbora”, rekla je Sanja Bilač, članica 

Organizacijskog odbora GI Narod odlučuje, na konferenciji za medije u Splitu. 

 
Bilač je rekla kako će predstavnici GI Narod odlučuje na sjednici informirati saborske 

zastupnike da Hrvatski sabor mora zatražiti Ustavni sud očitovanje je li prikupljeno 10% 

potpisa birača kako bi se raspisao referendum, a isto stajalište je iznio i Ustavni sud u 

rješenju 2014. godine - da Hrvatski sabor ne može jednostrano ne raspisati referendum. 
  
Očekujemo da će saborski zastupnici zatražiti mišljenje Ustavnog suda, sukladno Ustavu, 

rekla je Bilač. 

 
Bilač je naglasila kako je jasno da se HDZ-ova Vlada i SDP koji ga podupire kao najveća 

oporbena stranka bore protiv promjene izbornog sustava koja bi dala 3 preferencijska 

glasa bez praga, elektroničko i dopisno glasanje - zato što takav izborni sustav ne bi 

dopustio ovakvu sramotnu trgovinu prebacivanja zastupnika jednih k drugima samo u 

interesu zaštite vlastite koristi a na štetu hrvatskih građana. 
  
“Građanska inicijativa Narod odlučuje je prikupila i predala Hrvatskom saboru potpise 11% 

birača i ima dovoljno potpisa za raspisivanje referenduma za pravedniji izborni sustav”, 

podsjetila je Ivana Bilić-Antičević, volonterka GI Narod odlučuje. 

 
Rekla je kako je Vlada na temelju proizvoljnih i naknadno mijenjanih kriterija, 

netransparentno i bez prisutnosti promatrača odbacila više od 30 tisuća potpisa birača 

za svako pitanje, tako da nedostaje 0,8% potpisa za prvo i 2,02% za drugo 

referendumsko pitanje. 

 
Naglasila je da je u ovakvim okolnostima, kada po prebrojavanju Kuščevića, nedostaje 

mali postotak potpisa to dodatan razlog da se Sabor obrati Ustavnom sudu. 

 
“Kada Sabor ne bi trebao tražiti očitovanje Ustavnog suda, već kad bi mogao sam odlučiti da 

neće raspisati referendum, tada bi svaka Vlada mogla tek tako odbaciti svaki referendum 

- što je protudemokratski i protuustavno”, rekla je Bilić-Antičević. 
  
“Jedno je izvjesno, a to je da je hrvatski narod rekao svoje. Hrvatski narod želi referendum”, 

rekla je Bilač. 
  


