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 “Референдумом о уставним променама, односно променама у правосуђу, власт је
отворила сезону референдума. Верујем да ће они излазити на референдум и да ће
гасати о свему и свачему, јер то је добар начин да се покрије државни марифетлук, али
и да се важне одлуке свале на леђа народа. Бојим се да ће они изиазити и излазити и
гласати, али ће бити довољно мудри да сакрију своје марифетлуке” каже за Данас
професор Факултета полтичких наука и лидер Државотворног покрета, Слободан
Самарџић.и додаје да је на месту судија не би се превише радовао променама у
правосуђу.

  

  

Др Самарџић оцењује да је протекли референдум нелегалан, нелегитиман и технички
нерегуларан.

  

“ И само је то, довољно да се каже да је референдум пропао. Он је нелегитиман зато
што га је расписала нелегитимна скупштина, а нелегалан је јер није обављен на
територији целе државе. То су његове главне мане и човек не би требало ништа више ни
да каже и све би било јасно о каквом је референдуму реч”, истиче Самарџић.
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Према његовим речима посебно је отворено питање техничке нерегуларности. Известан
број странака, око десетак покренуло је кривичне пријаве због нерегуларности
рефередума, а поднето је и више од 3 000 приговора због разних неправилности на
бирачким местима .

  

“ То је довољан доказ да је победа на рферендуму коју су прогласили напредњаци
пирова и да је референдум и даље , због низа приговора, отворено питање . О
приговорима ће одлучивати судови, а ми ништа не можемо да докажемо док се тај
кривични процес не заврши и док то не прође тужиоце и судије“, истиче Самарџић.

  

Он напомиње да се на крају показало да је ефекат изаска на референдум и
заокруживања НЕ, показао бољим, од самог бојкота референдума .

  

(Данас)
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