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.llocraBlba ce npeKo ~HTepHeTa:

CBIIIM Ap>KaBlbaHIIIMa Peny6111i1KeCp61i1je

CpeACTBa [aaaor ofiaaeurraaasea

Ha OCHOBY4J1aHaS6 Ycrasa Peny6J1~Ke Cpfinje. paA~ onurrer Ao6pa ApmaBlbaHa 1-1ApmaBe

Peny6J1I-1KeCp61-1je, nOAHOOt 8aM ce

nET~~~JA
Aa

1. Bill, Bawa EKcel1eHL\lIIjo npeAceAHIiI4e Peny611iii Ke rocnoaaue TOMIiICI1aBe
HIIIKOl1li1liy He nOAHOCIiITe CBOjy KaHAIiIAaTYPY HIiITIiI aa 411aHa Bl1aAe HIiITIiI sa
HapoAHor nOCl1aHIIIKa HIIITIiIsa npeAceAHIiIKa Peny611111KeHIiITIIIAa nplIIXBaTIiITe Aa y

Bawe IiIMe OHa 6YAe nOAHeTa,

2. BIiI, nOWTOBaHIiI npeAceAHIiI4e Bl1aAe rocnoAIIIHe AneKcaHApe BY'-flilliy He
nonsocnre CBOjy KaHAIIIAa-rypy HIiITIiI sa 411aHa Bl1aAe HIIITIiIsa HapoAHor nOCl1aHIIIKa
HIiITIiI aa npeAceAHIiIKa Peny6111i1KeHIiITIiI Aa npaxsarare Aa y Bawe IIIMe OHa 6YAe
nOAHeTa,

3. BIiI, nOWTOBaHIII npBIII nOTnpeAceAHIiI4e Bl1aAe iii MIiIHIiICTpe cnOIbHIilX nOCl1OBa

rocnOAIIIHe ~BIiIL\e Aa41i1liy He nOAHoclIITe CBOjy KaHAIiIAaTYPY HIIITIIIsa 411aHa Bl1aAe'
HIiITIiI sa HapoAHor nOCl1aHIiIKa HIiITIiI aa npeAceAHIiIKa Peny611111Ke HIiITIiI Aa

npaxsarare Aa y Bawe IiIMe OHa GYAe nOAHeTa.
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Доставља се преко интернета: 
Свим држављанима Републике Србије 
Средства јавног обавештавања 
 
 

 
Петиција:   Ваша кандидовања за председника Републике Србије 
 
На основу члана 56 Устава Републике Србије, ради општег добра држављана и државе  
Републике Србије,  подноси вам се 
 

П Е Т И Ц И Ј А 
да 
 

1. Ви, Ваша Екселенцијо председниче Републике господине Томиславе 
Николићу не подносите своју кандидатуру нити за члана Владе нити за 
народног посланика нити за председника Републике нити да прихватите да  у 
Ваше име она буде поднета, 
 

2. Ви, поштовани председниче Владе господине Александре Вучићу не 
подносите своју кандидатуру нити за члана Владе нити за народног посланика 
нити за председника Републике нити да прихватите да  у Ваше име она буде 
поднета, 
 

3. Ви, поштовани први потпредседниче Владе и министре спољних послова 
господине Ивице Дачићу не подносите своју кандидатуру нити за члана Владе 
нити за народног посланика нити за председника Републике нити да 
прихватите да  у Ваше име она буде поднета. 
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Основне уставне дужности и обавезе руководећих људи Републике 
Србије 
 
Основне дужности: 
 
 председника Републике су одређене председничком заклетвом : 

" Заклињем се да ћу све своје снаге посветити очувању суверености и 
целине територије Републике Србије, укључујући и Косово и Метохију као 
њен саставни део, као и остваривању људских и мањинских права и 
слобода, поштовању и одбрани Устава и закона, очувању мира и 
благостања свих грађана Републике Србије и да ћу савесно и одговорно 
испуњавати све своје дужности." 
4. став члана 114 Устава 

 народног посланика су одређене заклетвом народног посланика: 

" Заклињем се да ћу дужност народног посланика обављати предано, 
поштено, савесно и верно Уставу, бранити људска и мањинска права и 
грађанске слободе и по најбољем знању и умећу служити грађанима Србије, 
истини и правди! " 
2. став члана 17 Закона о Народној скупштини 

 члана Владе, тиме и председника и потпредседника Владе, су такође одређене свечаном 
заклетвом: 

 
" Заклињем се на оданост Републици Србији и својом чашћу обавезујем да 
ћу поштовати Устав и закон, да ћу дужност члана Владе вршити савесно, 
одговорно и предано и бити посвећен очувању Косова и Метохије унутар 
Републике Србије" 
Измењени 2. став члана 16 Закона о Влади 

Председник Републике Србије је једино лице које је лично, појединачно, меродавно, 
надлежно, обавезно, одговорно и које има право да чува сувереност и целину територије 
Републике Србије, укључујући и Косово и Метохију као њен саставни део, и да осигурава 
остваривање људских и мањинских права и слобода, да обезбеди поштовање и одбрану 
Устава и закона, очување мира и благостања свих грађана Републике Србије. То су основне 
надлежности председника Републике. Остале су наведене таксативно у члану 112 Устава. 
Потпуно је погрешно приказивање народу да је председник Републике лице без великог 
значаја за државу и народ. Супротно је тачно.  

Ви не испуњавате основне услове да будете на руководећем државном 
положају 
 
Ви, Ваша Екселенцијо председниче Републике, господине Томиславе Николићу сте јавно 
положили председничку заклетву. Вама је указивано на сва Ваша деловања супротна овој 
председничкој заклетви. Списак Ваших противуставних деловања и кривичних дела је дугачак  
/22/, /27/, /31/-/38/, /41/-/46/, /48/. Њихов кратак, делимичан преглед  је у даљем тексту.  Ви 
сте деловали супротно положеној председничкој заклетви. Зато Ви не испуњавате основни 
услов да будете било председник Републике било народни посланик било члан Владе:  
 

Ви, господине Томиславе Николићу, 
не можете више да положите веродостојну, истиниту, верну и одану ни  

председничку заклетву, ни заклетву народног посланика ни заклетву члана Владе;  
не можете да будете више ни на једном руководећем државном положају. 
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Узгред, Ви, господине Томиславе Николићу, сте били бирани за председника Републике по 
садашњем Уставу 2008. године и 2012. године и тиме сте у потпуности искористили уставно 
право сваког држављанина: 

«Нико не може више од два пута да буде биран за председника Републике.» 
4. став члана 116 Устава 

Ви, поштовани председниче Владе, господине Александре Вучићу сте јавно положили заклетву 
члана Владе. Вама је указивано на сва Ваша деловања супротна тој заклетви. Списак Ваших 
противуставних деловања и кривичних дела је дугачак /27/, /31/, /32/, /39, /42/, /44/, /52/-/55/.  
Њихов кратак, делимичан преглед  је у даљем тексту.  Ви сте деловали супротно положеној 
заклетви члана Владе. Зато Ви не испуњавате основни услов да будете било председник 
Републике било народни посланик било члан Владе: 

Ви, господине Александре Вучићу, 
не можете више да положите веродостојну, истиниту, верну  и одану ни  

председничку заклетву, ни заклетву народног посланика ни заклетву члана Владе; 
не можете да будете више ни на једном руководећем државном положају. 

Ви, поштовани потпредседниче Владе и министре спољних послова, господине Ивице 
Дачићу сте јавно положили заклетву члана Владе. Вама је указивано на сва Ваша деловања 
супротна тој заклетви. Списак Ваших противуставних деловања и кривичних дела је дугачак 
/27/, /31/, /32/, /40/, /42/, /44/, /55/.  Њихов кратак, делимичан преглед  је у даљем тексту.  Ви 
сте деловали супротно положеној заклетви члана Владе. Зато Ви не испуњавате основни услов 
да будете било председник Републике било народни посланик било члан Владе: 

Ви, господине Ивице Дачићу,  
не можете више да положите веродостојну, истиниту, верну  и одану ни  

председничку заклетву, ни заклетву народног посланика ни заклетву члана Владе; 
не можете да будете више ни на једном руководећем државном положају. 

Вас тројица сте једнодушно, сложно, деловали, радили и доносили акта врло организовано 
супротно Уставу Републике Србије толико да сте га Ви, поштовани потпредседниче Владе и 
министре спољних послова, господине Ивице Дачићу, јавно омаловажавали. Томе се нисте 
супротставили ни Ви, поштовани председниче Владе, господине Александре Вучићу, па чак ни 
Ви, Ваша Екселенцијо председниче Републике, господине Томиславе Николићу! Постали сте 
организована тројка у противуставном вођењу државних послова. 

Стварно стање на Косову и Метохији  

Стварност на Косову и Метохији је да Шиптари (Албанци), у последњих седам деценија, 
прогањају Србе, од почетка Хитлерове окупације Косова и Метохије 1941. до данас, да су у 
периоду 1941. – 1945. прогнали преко 150 хиљада Срба и преотели њихове домове, да је под 
Хитлером преко 100 хиљада Албанаца досељено тамо, да је Титова власт забранила (Одлуком 

 

 

бр. 153 прогнаним Србима повратак одмах после Другог 
Светског Рата на своја огњишта, да је ФНРЈ – НР Србија 
после 1948. године отворила границу албанским 
избеглицама да би се спасли од стаљинистичке 
диктатуре Енвера Хоџе, да им је дала сва политичка и 
грађанска права и слободу, бесплатно школовање и 
здравствену заштиту, државне станове, потпуну слободу 
кретања и живљења, да су албански терористи 
деценијама   масакрирали  Србе,  да  су  ширили  лажи  о  

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Zabrana_povratka_kolonistima.jpg
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Србима и лажи да немају људска, политичка и грађанска права,  да  су  измислили  неодиграни  
масакр албанских  цивила у Рачку да би то НАТО узео као разлог и повод за 78-о даноноћно 
бесомучно неоправдиво бомбардовање Србије, да су Албанци / Шиптари бежали од НАТО 
бомби и потом оптуживали Србе да су од Срба бежали, да је тај њихов егзодус почео тек 
трећег дана НАТО бомбардовања, да су уз помоћ НАТО агресије дошли протерани албански 
терористи опет на Косово и Метохију, да су прогонили и убијали цивилне Србе, пљачкали, 
отимали, узурпирали србску имовину, и да то настављају да чине, да су прогласили своју 
окупацију Косова и Метохије за легитимну власт и прогласили га за своју државу потпуно 
обесправљујући Србе и стављајући их у гетое, да су уништили преко 150 србских цркава и 
манастира, да уништавају или пљачкају ради продаје србске културне вредности, да су 
оскрнавили и србска гробља, да су прогнали стотине хиљада невиних Срба и људе других 
националности, да преимењују србске манастире у несрбске, да приморавају Србе да се 
одрекну своје националности и својих националних вредности и знамења, да не бирају начине 
и средства да тлаче Србе. Узурпирали су сва државна права Републике Србије као и људска, 
политичка и грађанска права и слободу Срба.  

Шиптари, било да су држављани Р. Србије било да нису већ су бесправно, насилно, дошли и 
населили се на Косову и Метохији, одбијају да признају и поштују Р. Србију на Косову и 
Метохији. 

У присуству такозваних међународних мирнодопских снага, Срби су масовно прогнани (преко 
двеста педесет хиљада) са Косова и Метохије. Наши драгоцени стародревни и међународно 
поштовани споменици, цркве, манастири, културна добра, као и приватна власништва, су 
уништени у присуству међународних снага УН. Невини србски цивили (преко три хиљаде после 
НАТО бомбардовања 1999. г.) су масакрирани свакодневно у присуству међународних снага УН 
и ЕУ.  

 
Србски народ је на Косову и Метохији обесправљен. Подвргнут је шиптарском терору. Одузета 
му је слобода кретања. Уништена безбедност становања. Укидају му право да учествује на 
изборима које организује Република Србија, да се школује по њеним наставним програмима, 
да слободно остварује привредну размену с осталим деловима Србије, да су му пуноважна 
лична и саобраћајна документа Републике Србије, да слободно негује своју Веру. Подвргнут је 
прогону с циљем потпуног истребљења на Косову и Метохији. Под претњама је принуђен да 
напушта своја имања, своје домове, и да се одриче своје националне припадности. Срби не 
могу слободно и безбедно да се крећу по Косову и Метохији, да слободно долазе на Косово и 
Метохију, да се безбедно врате у своје домове. Тзв. мировне међународне снаге КФОР-а и 
ЕУЛЕКС-а то све прихватају и насилно угушују сваки отпор Срба том терору. Тиме крше Повељу 
УН, Резолуцију СБ УН 1244 и Устав Р. Србије који су обавезни да поштују према тој Резолуцији. 

 
Оружане снаге КФОРА-а и ЕУЛЕКС-а делују супротно следећим својим обавезама  утврђеним 
Резолуцијом СБ УН 1244: 

 
1. Да се договорени број полицијског и војног србског особља врати на Косово и Метохију 

ради очувања србских националних вредности, и на кључне граничне прелазе (Тачка 4 и 
Тачка 6 Додатка 2 Резолуције 1244). 

2. Захтев да УЧК (тз. ОВК) и друге оружане групе косовских Албанаца одмах прекину сва 
офанзивна деловања и да се усагласе са захтевима за демилитаризовање (Тачка 15 
Резолуције 1244). 

3. Да се распусте све шиптарске војне формације (Тачка 9, број 26524 и Тачка 15 Резолуције 
1244). 

4. Демилитаризовање ОВК и других наоружаних албанских група (Тачка 9, бр. 26524 и Тачка 
8 Додатка 2 Резолуције 1244). 
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5. Да се изабере прелазна администрација за Косово (и Метохију) под којом ће народ с 
Косова (и Метохије) имати суштинску аутономију у оквиру Савезне Републике Југославије, 
[што значи у оквиру Републике Србије као правног наследника СРЈ; зашто наша власт тада 
није захтевала да јасно стоји, у складу с Уставом, да је Косова и Метохија део Републике 
Србије? Већ је прихватила лаж Британске нове светске енциклопедије /63/ да су АП 
Војводина и АП Косово (и Метохија) конститутивне републике СФРЈ!!!] (Тачка 10, став 6 
Додатка 1 и тачка 5 Додатка 2 Резолуције 1244); да ће та администарција да створи услове 
за миран и нормалан живот свих становника (4. став Додатка 1 и тачка 5 Додатка 2 
Резолуције 1244). Одавде проистиче обавеза КФОР-а и ЕУЛЕКС-а да поштују Устав 
Републике Србије и на Косову и Метохији. 

6. Да се омогући Р. Србији да остварује своју сувереност и територијалну целовитост и на 
Косову и Метохији (Преамбула, 6. став Анекса 1 и Тачке 5 и 8 Додатка 2 Резолуције 1244). 
И одавде проистиче обавеза КФОР-а и ЕУЛЕКС-а да поштују Устав Републике Србије и на 
Косову и Метохији. 

7. Поштовање начела суверенитета и територијалне целовитости Савезне Републике 
Југославије (тј. Републике Србије као њеног правног наследника) ( Тачка 8 Додатка 2 
Резолуције 1244). И одавде проистиче обавеза КФОР-а и ЕУЛЕКС-а да поштују Устав 
Републике Србије на Косову и Метохији. 

8. Да се обезбеди миран повратак свих расељених лица и породица (Преамбула, Тачка 9, 
број 26525, став 11 тачке 11, 5. став Додатка 1 и тачке 4 и 7 Додатка 2 Резолуције 1244). 

9. Да се осигура безбедно слободно живљење и кретање свих држављана Р. Србије по целој 
територији Косова и Метохије (Тачка 9, број 26530 Резолуције 1244). 

10. Промовисање и заштита људских права (став 10 из Тачке 11 Резолуције 1244). 

11. Захтеви да све земље у тој области сарађују потпуно у примени свих аспеката ове 
резолуције (Тачка 18 Резолуције 1244). 

12. Да се одмах прекине са свим насиљем и притиском на Косову (и Метохији) (став 1 
Додатка 1 и Додатка 2 Резолуције 1244). 

13. Да се спрече стране институције и оружане формације да постављају граничне прелазе 
унутар територије Р. Србије раздвајајући тако њене делове, и да прете применом војне 
силе против мирољубивих ненаоружаних држављана Р. Србије који хоће слободно да се 
крећу по Косову и Метохији, нпр. прелазећи из средишњег дела Србије на Косово и 
Метохију (6. став Додатка 1 и Тачке 5 и 8 Додатка 2, и Тачка 9/26530 Резолуције 1244). 

Резолуција СБ УН 1244 је део правног система Републике Србије (Став 2 члана 16 Устава 
Републике Србије).  

Резолуција СБ УН 1244 обавезује Оружане снаге КФОР-а и ЕУЛЕКС-а да поштују 
суверенитет и територијалну целину Р. Србије, што они не чине већ делују супротно. Тиме 
делују супротно Уставу Р. Србије (Став 1 члана 2 и Став 1 члана 8 Устава) и самој 
Резолуцији СБ УН 1244. 

Оружане снаге КФОР-а и ЕУЛЕКС-а: 

14. Не поштују Р. Србију као државу Србског народа и делују супротно њеном Уставу (члан 1 
Устава) и Резолуцији СБ УН 1244 (Тачке 6. и 7. овде). 
 

15. Уништавају сувереност Р. Србије на Косову и Метохији супротно Уставу Р. Србије 
(Преамбула, Став 1 члана 2 и Тачка 1 члана 97 Устава) и Резолуцији СБ УН 1244 (Тачке 6. и 
7. овде). 
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16. Подржавају, помажу и штите Албанце у уништавању територијалне целине Р. Србије 
супротно Уставу Р. Србије (Став 1 члана 8 и Тачка 1 члана 97 Устава) и Резолуцији СБ УН 
1244 (Тачке 6. и 7. овде). 

 
17. Омогућавају Шиптарима да противправно заузму србску земљу – Косово и Метохију, што 

је кривично дело (Тачка (1) члана 218 Кривичног законика) и супротно је Преамбули 
Резолуције СБ УН 1244. 

 
18. Прихватају шиптарску градњу без грађевинске дозволе Р. Србије, што је кривично дело 

(члан 219а Кривичног законика). 
 
19. Спречавају Р. Србију да обезбеди граничне прелазе на Косову и Метохији према Албанији, 

Македонији и Црној Гори, што је супротно Уставу Р. Србије (Став 2 члана 8 Устава) и 
Резолуцији СБ УН 1244 (Тачка 1. овде). 

 
20. Дозвољавају укидање слободе и људских права Србима на Косову и Метохији супротно 

Уставу Р. Србије (чланови 18 – 20 Устава) и Резолуцији СБ УН 1244 (Преамбула Резолуције, 
Тачке 5., 9. и 10. овде). 

 
21. Допуштају шиптарску дискриминацију Срба на Косову и Метохији супротно Уставу Р. 

Србије (члан 21 Устава) и Резолуцији СБ УН 1244 (Преамбула Резолуције, Тачке 5., 9. и 10. 
овде). 

 
22. Пуштају Шиптарима да уништавају људско достојанство и сам живот Срба на Косову и 

Метохији супротно Уставу Р. Србије (чланови 23 и 24 Устава) и Резолуцији СБ УН 1244 
(Преамбула Резолуције, Тачке 5., 9. и 10. овде). 

 
23. Дозвољавају Албанцима да уништавају физички и психички интегритет Срба и да Србе 

подвргавају мучењу, нечовечном, понижавајућем поступању и кажњавању, да 
подвргавају Србе недозвољеним медицинским захватима на Косову и Метохији супротно 
Уставу Р. Србије (члан 25 Устава) и Резолуцији СБ УН 1244 (Преамбула Резолуције, Тачке 
5., 9. и 10. овде). 

 
24. Омогућавају Шиптарима да Србе држе у ропском или у положају сличном ропском на 

Косову и Метохији супротно Уставу Р. Србије (члан 26 Устава) и Резолуцији СБ УН 1244 
(Преамбула Резолуције, Тачке 5., 9. и 10. овде). 

 
25. Омогућавају Шиптарима да Србима одузимају слободу и личну безбедност на Косову и 

Метохији супротно Уставу Р. Србије (члан 27 Устава) и Резолуцији СБ УН 1244 (Преамбула 
Резолуције, Тачке 5., 9. и 10. овде). 

 
26. Учествују са Албанцима у ускраћивању права свим Србима да се слободно крећу по 

Косову и Метохији супротно Уставу Р. Србије (члан 39 Устава) и Резолуцији СБ УН 1244 
(Преамбула Резолуције, Тачке 5., 9. и 10. овде). 

 
27. Омогућавају Шиптарима да нападају Србе у србским кућама супротно Уставу Р. Србије 

(члан 40 Устава) и Резолуцији СБ УН 1244 (Преамбула Резолуције, Тачке 5., 9. и 10. овде). 
 
28. Спречавају, са Шиптарима, Србе да остварују своје бирачко право у Р. Србији супротно 

Уставу Р. Србије (члан 52 Устава) и Резолуцији СБ УН 1244 (Преамбула Резолуције, Тачка 
10. овде). 

Ранији (2004. – 2012.) председник Републике Борис ТАДИЋ је занемаривао стварно стање на 
Косову и Метохији и јавно стварао слику о другачијем стању на Косову и Метохији. Јавно је био 
изјавио (крајем марта 2011. године) (парафразирам) да Албанци никада неће да прихвате 
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Републику Србију и да Срби треба да прихвате реално стање на Косову и Метохији. Стварно 
стање на Косову и Метохији је насилничка војна окупација србског живља на Косову и 
Метохији и отимање територије Косова и Метохије. Наведена изјава председника ТАДИЋА 
значи прихватање окупације, цепања територије и растурање државе Републике Србије. Тиме 
је он јавно потврдио своје противуставно деловање и вођење политике Р. Србије (Преамбула, 
чланови 1 -3, 18 – 20, 23 27,51, 97, 111, 112, 123 и Председничка заклетва из члана 114 Устава) 
и извршио са умишљајем (члан 25 Кривичног законика) низ кривичних дела (чланови 3, 173, 
174, 306 – 308 Кривичног законика). Он је самовољно, без сагласности народа, заједно с 
тадашњим председником Владе др Мирком Цветковићем, поднео Европској Унији пријаву у 
име Републике Србије за њено учлањење у Унију. Он је из иностранства био наложио Народној 
скупштини да донесе Декларацију о измишљеном геноциду Срба у Сребреници 1995, што је 
Скупштина и учинила упркос јавног захтева држављана Републике Србије да је обавезна да 
поштује истину /18/, /19/. Одбио је предлог /16/, /17/ да Република Србија тражи ратну 
одштету. 

Ви, Ваша Екселенцијо председниче Републике Томиславе Николићу и Влада под вашим 
руководствима поштовани председниче Владе Александре Вучићу и њен први потпредседниче 
и министре спољних послова Ивице Дачићу, нисте се обратили у име Републике Србије Савету 
Безбедности и/или Генералној скупштини Уједињених Нација да спрече таква кршења 
Резолуције СБ УН 1244 и да обезбеде њено пуно остваривање. Тиме сте прекршили своје 
заклетве. 

Наслеђе од председника Републике Бориса Тадића (2004. – 2011.) 

Пропадање Србског народа, србских земаља, не само Србије, је започето једностраним 
укидањем 1918. године, без народне сагласности, слободне и независне Краљевине Србије; 
без одредбе да се она аутоматски васпостави ако се на њој заснована и из ње проистекла нова 
заједничка држава Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца, односно њен нови облик Краљевина 
Југославија, и сваки њен правни државни наследник, разједини. Све то је знао Борис Тадић. 
Знао је, и морао је да зна, и какво је стање Србије било 2004. године када се кандидовао за 
председника Републике Србије и био изабран (пошто је ради тога изборни критеријум 
ублажен, јер је претходни строжији био примењен на др Војислава Коштуницу који по њему 
није био изабран, али би био изабран по том ублаженом критеријуму). Добровољно и 
слободно је прихватио своје инаугурисање за председника Републике и 2004. и 2008. Положио 
је председничке заклетве. Она је 2004. гласила: 

" Заклињем се да ћу све своје снаге посветити очувању суверености и 
целине територије Републике Србије, остваривању људских и грађанских 
слобода и права, поштовању и одбрани Устава и закона, очувању мира и 
благостања свих грађана Републике Србије и да ћу савесно и одговорно 
испуњавати све своје дужности." 
6. став члана 86 Устава Републике Србије из 1990. године 

Председничка заклетва по важећем Уставу из 2006. године је напред цитирана.  
 
Он је својим самовољним и противуставним одлукама, деловањима и актима потпуно погазио 
обе те своје заклетве уништавајући Републику Србију и слободе народа. Докази су дати у 
документима  /6/ - /22/: 
 

Господин Борис Тадић, 
не може више да положи веродостојну, истиниту, верну  и одану ни  

 председничку заклетву, ни заклетву народног посланика ни заклетву члана Владе; 
не може да будете више ни на једном руководећем државном положају. 
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Ви сте, Ваша Екселенцијо председниче Републике Томиславе Николићу, председниче Владе 
Александре Вучићу, први потпредседниче Владе и министре уннутрашњих послова Ивице 
Дачићу прихватили противуставне и самовољне одлуке и акта Бориса Тадића: 
 Распродају државних, друштвених, природних добара и природних извора. 
 Распродају војних средстава и уништавање способности Војске Србије да брани 

Републику Србију и народ. 
 Војни споразум („СОФА“) са САД којим се губи суверенитет  и војна самосталност 

Републике Србије. 
 Прихватили сте да власт САД не испуњава основни услов тог споразума: поштовање 

суверенитета Републике Србије што она чини признавањем противуставно 
прокламоване државе под називом „Косова“. 

 Надлежност да Европска Унија преко ЕУЛЕКС-а, а не Савет безбедности преко КФОР-а,  
обезбеди остваривање одредби Резолуције СБ 1244. 

 Противуставну самовољну пријаву за пријем Републике Србије у Европску Унију. 
 Став да Срби морају да прихвате шиптарску окупаторску власт на Косову и Метохији. 
 Самовољан однос без одговорности према Уставу, држави и народу. 

Коначне одлуке по свим овим питањима је могао и може да донесе једино народ 
референдумски (1.-3. члан Устава), /21/. Борис Тадић је ниподаштавао Народну скупштину и 
народ.  Ви не само што нисте испунили обећање да ћете да утврдите ко је кривотворио 
изборне резултате 2012 године, већ сте заштитили Бориса Тадића од одговорности за његова 
противуставна дела и акта и наставили сте да продубљује његову самовољну противуставну 
политику /22/. 
 

Кратак осврт на ваша противуставна деловања и кривична дела  

У току своје изборне кампање, ви сте, господине Томиславе Николићу и господине Александре 
Вучићу, обећавали да ћете поштовати Устав и да нећете следити противуставна деловања 
председника Бориса Тадића. Тим обећањима и вашим громогласним јавним заклињањима за 
то ви сте добили највећу подршку бирача да водите државу и народ (иако нисте никад добили 
подршку већине од укупног броја бирача).  Нажалост, од свог избора до данас, ви само 
продубљујете све противуставне радње и акте дотадашег председника Бориса Тадића. 

Ви сте, Ваша Екселенцијо председниче Републике Томиславе Николићу, Ви, поштовани 
садашњи председниче Владе Александре Вучићу као тадашњи први потпредседник Владе 
када је председник Владе и министар унутрашњих послова био Ивица ДАЧИЋ, претњама 
приморавали Србе да учествују на изборима (3. новембра 2013. године). Те изборе су под 
заштитом КФОР-а и ЕУЛЕКС-а организовали некадашње вође шиптарске терористичке 
организације УЧК. Ви сте тиме кршили Устав (чланови 1-3, 18-20 и 52 Устава) и учунили 
кривично дело (чланови 135, 155, 359, 361, 391 Кривичног законика).  

Ви сте, Ваша Екселенцијо председниче Републике Томиславе Николићу, својим ауторитетом 
председника Републике подржали противуставан предлог Владе донет под заједничким 
руководством тадашњег председника Владе Ивице Дачића и првог потпредседника Владе  
Александра Вучића да Народна Скупштина усвоји Резолуцију о основним принципима за 
политичке разговоре са привременим институцијама самоуправе на Косову и Метохији. 
Народна скупштина ју је усвојила 13/01/2013.  године.  Та резолуција прећуткује  истину да 
шиптарски терористи и режим у Приштини: 

- Шире лажи о Србима и Р. Србији, оптужују Србе за недела која Срби нису учинили, 
распирују и развијају мржњу против Срба. Овим делују супротно Уставу Р. Србије (1. ставу 
Преамбуле, члановима 1, 18, 19, 23, 25, 49 Устава Р. Србије).  То је кривично дело (тачке 5, 
6, 9, 25, 103, 104, 128, 137 и 387 Кривичног законика). Резолуција то прећуткује. 

- Прогањају, протерују, превасходно Србе, а и невине људе других националности, врше 
незапамћени терор над њима, пребијају их и у полицијском притвору, на верској и 
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националној основи их ненаоружане убијају. Овим делују супротно Уставу Р. Србије (2. 
ставу Преамбуле, члановима 1, 3, 5, 18, 19, 21, 23 - 28, 49 Устава Р. Србије). То је кривично 
дело (тачке 5, 6, 9, 25, 103, 104, и 387  Кривичног законика). Резолуција то прећуткује. 

- Србе су довели у ропски положај, или у стање слично ропском, у највећем делу Косова и 
Метохије. Овим делују супротно Уставу Р. Србије (2. ставу Преамбуле, члановима 1, 5, 18, 
19, 21, 23, 25 - 27 Устава Р. Србије). То је кривично дело (Тачке 5, 6, 9, 25, 103, 104, 370, 371 
и 390 Кривичног законика).  Резолуција то прећуткује. 

- Онемогућавају слободно кретање Србима. Овим делују супротно Уставу Р. Србије (2. ставу 
Преамбуле, члановима 1, 18, 19, 21, 25, 39 Устава Р. Србије). То је кривично дело (Тачке 5, 
6, 9, 25, 103, 104, 132 и 133 Кривичног законика). Резолуција то прећуткује. 

- Спречавају слободан повратак прогнаних Срба на своја имања, у своје домове. Овим 
делују супротно Уставу Р. Србије (2. ставу Преамбуле, члановима 1, 18, 19, 21, 39 и 40 
Устава Р. Србије). То је кривично дело (Тачке 5, 6, 9, 25, 103, 104, 132 и 133 Кривичног 
законика). Резолуција то прећуткује. 

- Србима одузимају имовину и разарују им домове, уништавају србску породичну баштину. 
Овим делују супротно Уставу Р. Србије (2. ставу Преамбуле, члановима 1, 18, 19, 21, 40, 58, 
59 Устава Р. Србије). То је кривично дело (Тачке 5, 6, 9, 25, 103, 104, 139, 203 и 204 
Кривичног законика). Резолуција то прећуткује. 

- Отпуштају Србе с посла из националистичких разлога. Овим делују супротно Уставу Р. 
Србије (Преамбули, члановима 1, 3, 19, 21, 49, 60 Устава Р. Србије). То је кривично дело 
(Тачке 5, 6, 9, 25, 103, 104 и 128 Кривичног законика). Резолуција то прећуткује 

 
- Користе терористичке методе, незаконито наоружавање, и оружана деловања ради 

поробљавања Срба и успостављања своје власти у Р. Србији. Овим делују супротно Уставу 
Р. Србије (Преамбули, члановима 1- 3, 5, 18, 19, 21, 26 Устава Р. Србије). То је кривично 
дело (Тачке 5, 6, 9, 25, 103, 104 и 304 Кривичног законика). Резолуција то прећуткује. 

 
- Разарају србске цркве, манастире, гробља и друге србске националне духовне и 

материјалне вредности. Овим делују супротно Уставу Р. Србије (Преамбули, члановима 1- 
3, 18, 19, 21, 23, 43, 49, 58, 59, 89 Устава Р. Србије). То је кривично дело (Тачке 5, 6, 9, 25, 
103, 104 и 354 Кривичног законика). Резолуција то прећуткује. 

- Узурпирају државну, јавну и приватну својину Р. Србије и Срба. Овим делују супротно 
Уставу Р. Србије (Преамбули, члановима 1, 3, 58, 59, 86, 89 Устава Р. Србије). То је кривично 
дело (Тачке 5, 6, 9, 25, 203, 204 и 206 Кривичног законика). Резолуција то прећуткује. 

- Постављају царинску контролу усред Р. Србије. Овим делују супротно Уставу Р. Србије 
(Преамбули, члановима 1, 2, 8, 82 Устава Р. Србије). То је кривично дело (Тачке 5, 6, 9, 25, 
103, 104, 305, 307, 308 и 314 Кривичног законика). Резолуција то прећуткује. 

- Онемогућавају одржавање слободних и равноправних избора на целој територији Р. 
Србије. Овим делују супротно Уставу Р. Србије (Преамбули, члановима 1- 3, 5, 8, 18, 19, 21, 
52, 54, 82 Устава Р. Србије). Чине кривично дело (Тачке 5, 6, 9, 25, 103, 104, 155 и 159 
Кривичног законика). Резолуција то прећуткује. 

- Не признају државна документа Р. Србије, не признају њен суверенитет на целој њеној 
територији, користе сва средства и методе, непренебрегавајући злодела и злочине, чиме 
уништавају Р. Србију. Овим делују супротно Уставу Р. Србије (Преамбули, члановима 1, 3, 5, 
8, 97 Устава Р. Србије). То је кривично дело (Тачке 5, 6, 9, 25, 103, 104, 305, 307 и 308 
Кривичног законика). Резолуција то прећуткује.  
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- Отворили су границу Р. Србије према Албанији за несметан улазак и усељавање страних 
држављана у Р. Србију без одобрења Републике Србије. То је кривично дело (Тачке 5, 6, 9, 
25 и 318 Кривичног законика). Резолуција то прећуткује.  

- Настављају и распламсавају Хитлером заштићену нацистичку политику и деловање на 
територији Србије против Србског народа и његове државе. Циљ је да Шиптарски народ 
буде једини на што већој територији Србије (и других делова Балканског полуострва) и да 
се ради остварења тог циља Срби истребе. Они то јавно, слободно и с поносом говоре! И с 
пркосом изазивају власт Р. Србије! То је супротно Уставу Р. Србије и њеним основама 
(Преамбули, члановима 1-3, 5, 8, 18, 19, 21, 23 - 27, 29, 40, 43, 49, 52, 58 - 60, 62, 63, 82, 86, 
89, 97). То је кривично дело (Тачке 5, 6, 9, 25, 218, 306, 314, 344 и 370 Кривичног законика). 
Резолуција то прећуткује. 

У документима /26/, /27/, /29/ су дати докази неуставности Политичке платформе Владе /23/, 
Резолуције Народне скупштине /24/ у целини и свих њених делова појединачно и из ње 
проистеклог и на њој заснованог Бриселског споразума /25/. Власт руковођена вама тројицом 
је својим документима /23/, /24/ и /25/: 

 Прихватила и признала на шиптарским актима, а не на Уставу и закону Републике 
Србије, створене Привремене институције самоуправе за легитимне државне органе. 
Признала је окупатора за легитимног суверена на Косову и Метохији.  То је супротно 
Преамбули, 1. до 3. Члану, 1. ставу члана 4, члану 176, 179, 2. и 3. ставу члана 182 
Устава. 

 Прихватила је и признала одвајање Косова и Метохије ван Републике Србије супротно 
Преамбули и 1. ставу члана 8 Устава. 

 Прихватила је успостављање границе између Косова и Метохије и осталог дела 
Републике Србије супротно преамбули и 2. ставу члана 8 Устава. 

 Прихватила је стављање Срба у неколико гета сједињена у Аутономну заједницу 
српских општина што је супротно основној чињеници да је Косово и Метохија србска 
постојбина, србска недељива земља, и супротно Преамбули,  1. – 3. члану, члану 21, 1. 
ставу члана 26, члану 179. 3. ставу члана 182 Устава. 

 Прихватила је уништавање суверености, независности, територијалне целовитости 
и безбедности Републике Србије, као и њеног међународног положаја, супротно т. 1 
члана 97 Устава. 

 Препустила је нелегитимној окупаторској шиптарској власти остваривање и заштиту 
слобода и права грађана; уставност и законитост; поступак пред судовима и 
другим државним органима; одговорност и санкције за повреду слобода и права 
грађана утврђених Уставом и за повреду закона, других прописа и општих аката; 
амнестије и помиловања за кривична дела, супротно т. 2 члана 97 Устава.  

 Препустила је нелегитимној окупаторској шиптарској власти територијалну 
организацију Републике Србије; систем локалне самоуправе; супротно т. 3 члана 97 
Устава. 

 Препустила је нелегитимној окупаторској шиптарској власти одбрану и безбедност 
Републике Србије и њених грађана; мере за случај ванредног стања; супротно т. 4 
члана 97 Устава. 

 Препустила је нелегитимној окупаторској шиптарској власти систем преласка границе 
и контроле промета роба, услуга и путничког саобраћаја преко границе; положај 
станаца и страних правних лица; супротно т. 5 члана 97 Устава. 
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 Уништила је, препуштајући нелегитимној окупаторској шиптарској власти, јединствено 
тржиште; правни положај привредних субјеката; систем обављања појединих 
привредних и других делатности; робне резерве; монетарни, банкарски, девизни и 
царински систем; економске односе са иностранством; систем кредитних односа са 
иностранством; порески систем; супротно т. 6 члана 97 Устава. 

 Препустила је нелегитимној окупаторској шиптарској власти својинске и облигационе 
односе и заштиту свих облика својине; супротно т. 7 члана 97 Устава. 

 Препустила је нелегитимној окупаторској шиптарској власти систем у области радних 
односа, заштите на раду, запошљавања, социјалног осигурања и других облика 
социјалне сигурности; друге економске и социјалне односе од општег интереса; 
супротно т. 8 члана 97 Устава. 

 Препустила је нелегитимној окупаторској шиптарској власти одрживи развој; систем 
заштите и унапређења животне средине; заштиту и унапређивање биљног и 
животињског света; производњу, промет и превоз оружја, отровних, запаљивих, 
експлозивних, радиоактивних и других опасних материја; супротно т. 9 члана 97 
Устава. 

 Препустила је нелегитимној окупаторској шиптарској власти систем у областима 
здравства, социјалне заштите, борачке и инвалидске заштите, бриге о деци, 
образовања, културе и заштите културних добара, спорта, јавног информисања; 
систем јавних служби; супротно т. 10 члана 97 Устава. 

 Препустила је нелегитимној окупаторској шиптарској власти контролу законитости 
располагања средствима правних лица; финансијску ревизију јавних средстава; 
прикупљање статистичких и других података од општег интереса; супротно т. 11 
члана 97 Устава. 

 Препустила је нелегитимној окупаторској шиптарској власти развој Републике Србије на 
Косову и Метохији, политику и мере за подстицање равномерног развоја Косова и 
Метохије; организацију и коришћење простора на Косову и Метохији; научно-
технолошки развој на Косову и Метохији; супротно т. 12 члана 97 Устава. 

 Препустила је нелегитимној окупаторској шиптарској власти режим и безбедност у 
свим врстама саобраћаја; супротно т. 13 члана 97 Устава. 
 

Тиме сте вас тројица руковдили рад наше власти, заправо самовољно противуставно владали, 
тако да сте онемогућили Републици Србији да извршава своје основне надлежности одређене 
чланом 97 Устава. Другим речима, уништавали сте њен суверенитет, њену демократичност, 
слободе људи и целог народа. Потпуно сте изневерили своје заклетве радећи супротно им. 
 
Ви сте,  Ваша Екселенцијо председниче Републике, господине Томиславе Николићу и 
поштовани председниче Владе, господине Александре Вучићу, поштовани први 
потпредседниче Владе и министре спољних послова господине Ивице Дачићу заједно и 
сагласно, од свог доласка на власт 2012. године све време деловали супротно обећањима 
датих народу до тих избора, а на основу којих сте добили највећу подршку (ма да никада нисте 
добили подршку већине бирача), и сложно сте, користећи ауторитете и угледе председника 
Републике,  председника и првог потпредседника Владе: 
 
1) супротно Уставу (став 1 члана 2 Устава) самовољно присвајали сувереност од народа, што 

је кривично дело (Тачка (1) члана 330 Кривичног законика), 
 
2) уништавали сувереност, независност и безбедност Републике Србије супротно Уставу 

(Тачка 1 члана 97 Устава), што је кривично дело (чланови 305 и 314 Кривичног законика), 
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3) на противуставан начин сте довели Србију у положај потчињености и зависности од 
шиптарске власти на Косову и Метохији, што је кривично дело (члан 305 Кривичног 
законика), 

 
4) признали и прихватајли предају Србије на Косову и Метохији, што је кривично дело (члан 

306 Кривичног законика), 
 
5) узурпирајли власт мимо воље народа кршећи Устав (став 2 члана 2 Устава), што је 

кривично дело (Тачка (1) члана 330 Кривичног законика), 
 
6) супротно Уставу (став 1 члана 3 Устава) укидали владавину права, која је једна од основа 

Републике Србије, што је кривично дело (тачка (1) члана 308 Кривичног законика),  
 
7) одбијали да се повинујете Уставу, већ сте деловали супротно Уставу (став 2 члана 3 

Устава) успостављајући своје самовлашће, што је кривично дело (Тачка (1) члана 330 
Кривичног законика), 

 
8) рушите Републику Србију као државу засновану на владавини права, социјалној правди, 

начелима грађанске демократије, људским и мањинским правима и слободама, и 
припадности европским начелима и вредностима  (члан 1 Устава), доводите Србију у 
стање потчињености те делујете супротно Уставу, што је кривично дело (чланoви 305 и 
314 Кривичног законика) 

 
9) на противуставан начин отцепљујете Косово и Метохију од осталог дела Србије, што је 

кривично дело (члан 307 Кривичног законика), 
 
10) рушите територијалну целовитост Републике Србије супротно Уставу (став 1 члана 8 и 

тачка 1 члана 97 Устава), што је кривично дело (члан 307 Кривичног законика), 
 
11) рушите територијалну организацију Републике Србије насупрот Уставу (тачка 3 члана 97 

Устава), што је кривично дело (члан 307 Кривичног законика), 
 
12) мењате границе Републике Србије супротно Уставу (став 2 члана 8 Устава), што је 

кривично дело (чланови 307 и 308 Кривичног законика), 
 
13) уништавате људска права и слободе супротно Уставу (чланови 18 – 20, 27 и тачка 2 члана 

97 Устава), што је кривично дело (тачка (1) члана 128 Кривичног законика), 
 
14) уништавате људско достојанство (свих држављана Р. Србије који поштују Устав) и тиме 

крше Устав (став 1 члана 23 Устава), што је кривично дело (Тачка (1) члана 137 Кривичног 
законика), 

 
15) рушите јединственост правног система Р. Србије противно Уставу (став 1 члана 4 и став 1 

члана 194 Устава), што је кривично дело (члан 308 Кривичног законика), 
 
16) уништавате јединственост судске власти у Р. Србији супротно Уставу (став 1 члана 142 

Устава),  што је кривично дело (члан 308 Кривичног законика), 
 
17) укидате јединственост тржишта, правног положаја привредних субјеката, система 

обављања појединих привредних и других делатности, робне размене; монетарног, 
банкарског, девизног и царинског система; енергетског и информацијско - 
телекомуникацијског система; пореског система у Р. Србији одбацујући Устав (тачка 6 
члана 97 Устава), што је кривично дело (члан 308 Кривичног законика), 

 
18) ограничавате слободу кретања супротно Уставу (члан 39 Устава). То је кривично дело 
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(тачке (1) чланова 132 и 133 Кривичног законика), 
 
19) угрожавате уставно уређење и безбедност Србије у току вршења својих врховних 

државних дужности, што је кривично дело (чланови 308 и 314 Кривичног законика), 
 
20) чините групу која врши кривична дела из чланова 305 – 307 Кривичног законика, што је 

кривично дело (тачке (1) чланова 319 и 320 Кривичног законика), 
 
21) самовласно присвајате право да одлучујете о противуставном вођењу народа и државе 

супротно Уставу (став 2 Члана 2 и став 4 члана 5 Устава), што је кривично дело (тачка (1) 
члана 330 Кривичног законика), 

 
22) користите своје службене положаје да добијате подршку из Европске Уније чиме себи 

прибављате користи и привилегије које добијате заузимањем врховних државних 
положаја упркос изгубљеног легитимитета за то, што је кривично дело (тачка (1) члана 
359 Кривичног законика), 

 
23) несавесно обављате врховне државне дужности кршењем Устава, што је кривично дело 

(тачка (1) члана 361 Кривичног законика), 
 
24) користите моћ силе која проистиче из врховних државних положаја које вршите 

покушавајући да промените уставно уређење Србије, што је кривично дело (члан 308 
Кривичног законика). 

 
25) вршите утицај на судије Уставног суда, што Устав изричито забрањује (члан 149 Устава) и 

што је кривично дело (члан 336б Кривичног законика). 
 
Од 13. јануара 2013. године водите и управљате државу и народ према Резолуцији тада 
донетој, а не по Уставу. На основу  Резолуције, супротно Уставу:  
  
26) Ви сте прихватили и насилним путем спроводите Бриселски споразум, који је 

противуставан и зато је ништаван и неважећи (ставови 2. – 4. члана 194 Устава), чиме 
силом која проистиче из врховних државних положаја покушавате да промените уставно 
уређење Србије, што је кривично дело (члан 308 Кривичног законика). 

 
27) Ви сте, на основу Резолуције од 13.01.213. и Бриселског споразума, одбацујући Устав, 

прихватили и подржавали изборе које организује шиптарска окупацијска власт, а не 
Република Србија, и вршили присилу над Србима запосленим у државној служби Р. 
Србије, под претњама, да морају с породицама да учествују на изборима, што су 
кривична дела (чланови 155, 308, 319, и 359 Кривичног законика). 

 
28) Ви сте, својим делима у стварности прихватили предају (капитулацију) Републике Србије 

и њено уништавање и њима поништавате своје заклетве дате јавно под чашћу. То су 
кривична дела (чланови 305 - 308, 314, 319, 330 , 359 и 361 Кривичног законика). 

 
29) Ви укидате Привремену Скупштину Косова и Метохије основану на основу Устава Р. 

Србије (чланови 176, 177, 179, 180, 182 – 185 Устава), што представља предају 
(капитулацију државе). То је кривично дело (чланови 155, 306, 308 Кривичног законика). 

 
30) Ви одузимате изборно право држављанима Р. Србије супротно Уставу (чланови 1, 3 и 52 

Устава), што је кривично дело (чланови 155, 159 Кривичног законика). 
 
31) Ви Србе насилно принуђујете да учествују на изборима које не организује Р. Србија 

супротно Уставу (члан 52 Устава) чиме наносите тешке патње Србима, а да би добили 
признања из ЕУ, што је кривично дело (тачка (2) члана 137 Кривичног законика). 
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32) Ви присиљавате Србе да прихвате шиптарску окупацијску власт за легитимну. Тиме 

прихватате предају Србије и Србе прогањате из државе Р. Србије супротно Уставу (став 2 
члана 38 и Тачка 2 члана 97 Устава), што је кривично дело (чланови 306, 370, 371 и 387 
Кривичног законика). 

 
33) Ви не помажете Србима на Косову и Метохији који су подвргнути сталној опасности по 

живот. То је кривично дело (тачка (1) члана 127 Кривичног законика). 
 
34) Ви приморавате Србе на Косову и Метохији да се одрекну права човека гарантована 

Уставом и законом, што је кривично дело (тачка (1) члана 128 Кривичног законика). 
 
35) Ви гурате Србе у беспомоћан положај опасан по живот супротно Уставу (став 1 члана 34 

Устава), који доводи Србе у положај да се принудно исељавају с Косова и Метохије, што 
је кривично дело (члан 371 Кривичног законика). 

 
36) Ви доводите Србе у ропски положај или у положај сличан ропском што је забрањено 

Уставом (став 1 члана 26 Устава), који доводи до истребљења Срба на Косову и Метохији, 
што је кривично дело (чланови 370, 371 и 390 Кривичног законика). 

 
37) Ви присиљавате Србе да се одрекну привредног, царинског, енергетског, информацијско 

- телекомуникацијског, правног , здравственог и школског система Р. Србије и да 
прихвате шиптарски окупацијски систем, чиме кршите Устав (члан 18 и тачка 6 члана 97 
Устава), што је кривично дело (тачка (1) члана 135 Кривичног законика). 

 
38) Ви спроводите дискриминацију над Србима који поштују Устав Р. Србије на Косову и 

Метохији супротно Уставу (члан 21 Устава), што је кривично дело (чланови 135 и 137 
Кривичног законика). 

 
39) Ви вређате  држављане Р. Србије који поштују Устав, што је кривично дело (члан 137 и 

тачка (1) члана 170 Кривичног законика). 
 
40) Узимате кредите на рачун државе односно на рачун сваког грађанина Републике Србије 

без народне сагласности и не обавештавате под којим условима су они добијени и на 
шта су потрошени. 

 
41) Добијене стране кредите узете за инвестиције користите да послове добију стране 

фирме. 
 

42) Хвалите се усхићено новим страним инвестицијама. Не саопштавате под којим условима 
су добијене нити како оне омогућавају домаћи развој наше индустрије? Да ли ви уопште 
мислите да наши стручњаци и радници треба и могу да развијају нашу индустрију? 

 
43) Не развијате домаћу индустрију засновану на нашим природним материјалним и 

људским изворима и превасходно за наше потребе. 
 

44) Одузели сте део животне уштеђевине радним људима – пензионерима без њихове 
сагласности. 

 
45) У новембру сте смањење за 5000 динара од одузимања пензионерима од пензије 

прогласили да је ваш поклон њима! Ви заиста верујете да су пензионери толико 
посенили да не схватају да је то ваш јавни покушај куповине пензионерских изборних 
гласова? Тако ви њих понижавате.  
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46) Прихватили сте једну декларацију - звану Болоњска да би се наша омладина школовала 
за потребе других држава. 

 
47) Једна од драстичних последица претходних власти и ваше владавине је растући одлив 

младих из Србије, из које до Титове владавине није било масовних исељавања. 
 

48) Склопили сте самовољно, без народне сагласности војне споразуме с НАТО-ом. 
Заборавили сте шта сте пре доласка на власт говорили народу о НАТО-у? Или се тога 
сећате и баш зато се умиљавате НАТО-у?  
 

Ви, поштовани председниче Владе, господине Александре Вучићу: 

• Супротно урбанистичком плану Београда, без народне сагласности, самовољно сте 
одлучили и започели изградњу грађевинског и урбанистичког монструма чије је лажно 
име „Београд на води“ иако би му одговарало име „Абу Даби на води у Београду“. 
1968. године је јавном тромеечном дискусијом (први пут од 1945. године) оборен 
предлог власти - предлог за тз. Привремено решење Београдског железничког чвора. 
То је учињено да би се Београд ослободио железничких окова и слободно се спустио 
на Саву. Пројект лажног назива „Београд на води“, који сте самовољно и безобзирно 
наметнули, управо одбацује Београд од Саве и скрива га погледима с друге савске 
обале. Није ли то исказ Ваше мржње према Београду и његовим становницима? Тај 
пројект ми неодољиво одзвања у глави народну изреку: Видела жаба да се коњ 
поткива па и она дигла ногу.  

• Понизили сте Србски народ и Србију дајући подршку, уз лично извињавање за Ваша 
ранија иступања против САД, у својству председника Владе Републике Србије ранијем 
председнику САД Уилијаму Билу Клинтону упркос томе што је био један од вођа 
неоправдивог ужасног демонизовања Срба и бомбардовања Срба у Републици Српској 
1995. године и становништва целе Републике Србије, уништавања људских живота, 
индустрије, пољопривреде, саобраћајница, здраве природне средине.... 1999. године.  
Умешали сте се у предизборну кампању друге државе у својству председника Владе 
Републике Србије. Ко Вам је то све дозволио? Хоћете ли се извинити и Србском народу, 
свим држављанима Републике Србије, хоћете ли се јавно покајати?  

• Ви сте јавно изјавили да Србски народ мора да се промени. Значи и ја. Зашто? Шта је то 
тако лоше у нашем народу да он мора да се промени? У кога треба да се промени? Шта 
сте Ви у себи суштински променили, у чему сте се Ви битно променили и зашто? Остали 
сте суштински исти, али сте постали углађенији. Прикључујете се и сада људима који 
могу да Вам помогну да дођете на власт или да будете на власти. Ја не видим да сте се 
Ви битно променили.  

Ви, Ваша Екселенцијо председниче Републике Томиславе Николићу и Ви, ранији председниче 
а сада први потпредседниче Владе Ивице Дачићу у свему томе подржавате Александра 
Вучића. Тако сте вас тројица постали организована група за противуставна деловања.  

Закључак 

Уместо да сте извршавли своје уставне обавезе, да сте штитили Устав и слободе грађана и да 
сте извршавали своју уставну обавезу да контролишете (став 3.  члана 4 Устава) рад  Владе, 
њеног  председника Александра Вучића и њеног потпредседника Ивице Дачића, Ви сте,  Ваша 
Екселенцијо председниче Републике, господине Томиславе Николићу, њима пружали пуну 
подршку у њиховим противуставним деловањима и актима која су Влада и Народна скупштина 
доносиле на њихове предлоге и њихова инсистирања.  
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Вас тројица сте наставили да спроводите противуставну и самовољну политику Бориса Тадића 
упркос предизборних громогласних обећања да је нећете настављати. Ко је још толико 
преварио Србски народ и све држављане Републике Србије? Ја не знам да је ико. Својим 
противуставним деловањима сте све дубље и дубље уништавали државност Републике Србије 
и омогућавали шиптарским терористима даљу ескалацију злодела и злочина над Србима уз 
јачање шиптарске окупаторске власти. Ви сте им предали и катастарске књиге Косова и 
Метохије! Ви нисте покушали да истина о Србима и Србији буде прихваћена у свету за основу 
односа према Србима и Србији. Чак и када сте, Ви, Ваша Екселенцијо председниче Републике 
Томиславе Николићу, имали прилику да у УН изнесете истину говорећи о Трибуналу у Хагу! 
Уместо тога се приклањате онима који су носиоци пропаганде засноване на лажима против 
Србског народа , против држављана Републике Србије и ње у целости. Сада опет наступате 
запаљивим родољубивим говорима и обећањима. Ко и на основу чега да вама тројици још 
верује? Ваш рад супротан вашим заклетвама је у мени уништио сваку веру у вас тројицу да 
можете задовољавајуће да извршавте било коју врховну државну дужност. 

Ако вама тројици и појединачно и заједно није јасно колико сте штетно деловали по Републику 
Србију и Србски народ, онда то довољно доказује да ви нисте способни да одговорите 
дужностима и обавезама врховних државних руководилаца.   

Ако је вама тројици и појединачно и заједно јасно колико сте штетно деловали по Републику 
Србију и Србски народ, и кандидујете се или прихватите да будете кандидовани за неки 
врховни државни положај онда то такође довољно доказује да ви нисте заслужили и да је 
опасно да будете на било ком положају врховних државних руководилаца.   

Док државни јавни тужилац не буде првенствено посвећен поштовању Устава и закона 
равноправно (став 1 члана 21 Устава) за све држављане Републике Србије укључујући врховне 
државне руководиоце и за странце, док Уставни суд не буде непристрасно, независно и 
слободно доследно и у потпуности штитио уставност и законитост и људска и мањинска 
права и слободе (став 1 члана 166 Устава) и док Народна скупштина не буде њих 
контролисала са становишта Устава (став 3 члана 4, тачке 1 до 3 члана 99, ставови 1 и 2 члана 
118 Устава), не буде извршавала у складу с Уставом своју основну функцију носиоца  
уставотворне и законодавне власти (члан 98 Устава), дотле ће Републиком Србијом да 
влада самовољно политичка олигархија супротно народној вољи и народном опредељењу 
исказаном и записаном у Уставу и дотле ће се одвијати уништавање свега што су нам преци 
даровали не штедећи ни своје напоре ни своје родољубље ни своје животе, и оставићемо 
нашој деци и потомству дугове и окупацију у којој ће бити у скоро ропском положају (доказ је 
оно што се догађало и догађа Србима у Крајини и на Косову и Метохији) /62/. 

Ваше трајно повлачење из јавног политичког живота је прави начин и веродостајан исказ 
покајања сваког од вас тројице, Ваша Екселенцијо председниче Републике Томиславе 
Николићу, председниче Владе Александре Вучићу и први потпредседниче Владе и министре 
спољних послова Ивице Дачићу. Нека вам Бог и народу дају што сте и како 
заслужили! 

ЛИТЕРАТУРА 

/1/ Устав Републике Србије, Народна скупштина Републике Србије: 
http://www.parlament.gov.rs/upload/documents/Ustav_Srbije_pdf.pdf 

 
/2/ Закон о изменама и допунама закона о Влади: 

http://www.parlament.gov.rs/upload/documents/Ustav_Srbije_pdf.pdf
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 http://www.parlament.gov.rs/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0-
%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0.115.html 

/3/ Резолуција СБ УН 1244 од 10/06/1999. године: 
 http://www.tuzilastvorz.org.rs/upload/Regulation/Document__sr/2016-05/rezolucija_1244_cir.pdf 
 
/4/ Председнику СРЈ др Војиславу Коштуници и Скупштинама СРЈ, РС и ЦГ: Препород,  

обнова уздизање. Тражите ратну одштету: 
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2000_10_23pPrpObnUzd.294131644.pdf 
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2002_10_15LTG-25Srb.28122727.pdf 

 
/5/ Народној скупштини: Предлог за расписивање референдума о ослобађању  

Косова и Метохије: 
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2002_10_15LTG-25Srb.28122727.pdf 

 
/6/ Народној скупштини, председнику Републике Борису Тадићу и председнику Владе др 

Војиславу Коштуници: Резолуција народне скупштине: Одбрана Р. Србије и 
председнички избори: 

 http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2008_01_04LTGOdbSrbPrIzborSve.29241454.pdf 
 
/7/ 141 потписник Народној скупштини РС и њеном председниу Предрагу Марковићу,  

председнику РС Борису Тадићу, Влади РС и њеном председнику др Војиславу  
Коштуници:  Захтев за забрану отуђивања, продају делова земље Србије:  
http://ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2005_05_18ZahtevOtudjZem.29290403.pdf 

 
/8/   52 потписника председнику Републике Србије Борису Тадићу, Народној скупштини РС  

и њеном председниу Предрагу Марковићу, Влади РС и њеном председнику др  
Војиславу Коштуници: Добронамерно упозорење: 
http://ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2005_07_31DbrnUpzSrbSve.29285212.pdf 

 
/9/   Председнику Републике Србије Борису Тадићу, Народној скупштини РС и њеном  

председниу Предрагу Марковићу, Влади РС и њеном председнику др Војиславу  
Коштуници:  Срби, антифашизам и власт Р. Србије: 
http://ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2005_12_26LTGiLogor_Tadicu.29273300.pdf 

 

/10/     Закон о војној сарадњи Републике Србије и САД: 
http://ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2006_09_07BT_KndlzaRjs.29272647.pdf 

 
/11/    Председнику Републике Србије Борису Тадићу:  Одбрана Републике Србије и њених  

држављана: 
http://ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2007_02_26ZhtPoslatoS.29263717.pdf 

 
/12/ Уставном суду: Предлог да  оцени уставност и законитост рада и деловања  

председника Републике Србије Бориса Тадића: 
 http://ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2008_05_12LTG_UsSudBT.29230121.pdf 
 
/13/ Уставном суду:  Заштита уставности, законитости, људских права и слободе од  

рада и деловања председника Републике Бориса Тадића: 
 http://ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2008_08_18LTG_USboristadic.291134428.pdf 
 Закључак Уставног суда: 
 http://ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2008_09_11US1.291133628.jpg (страна 1) 
 http://ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2008_09_11US2.291133727.jpg (страна 2) 
 
/14/ Уставном суду: Забрана рада Демократској странци: 

http://ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2008_09_30LTG_US_DSsve.291133255.pdf 
 Закључак Уставног суда: 
 http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2010_02_23US_DS.29143332.pdf 
 
/15/ Уставном суду:  Оцена уставности и законитости акта Р. Србије за њен пријем у  

Европску Унију. Закључак Уставног суда (све заједно): 
 http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2010_02_06LTG_US_EUsve.29144630.pdf 

http://www.parlament.gov.rs/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0.115.html
http://www.parlament.gov.rs/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0.115.html
http://www.tuzilastvorz.org.rs/upload/Regulation/Document__sr/2016-05/rezolucija_1244_cir.pdf
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2000_10_23pPrpObnUzd.294131644.pdf
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2002_10_15LTG-25Srb.28122727.pdf
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2002_10_15LTG-25Srb.28122727.pdf
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2008_01_04LTGOdbSrbPrIzborSve.29241454.pdf
http://ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2005_05_18ZahtevOtudjZem.29290403.pdf
http://ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2005_07_31DbrnUpzSrbSve.29285212.pdf
http://ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2005_12_26LTGiLogor_Tadicu.29273300.pdf
http://ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2006_09_07BT_KndlzaRjs.29272647.pdf
http://ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2007_02_26ZhtPoslatoS.29263717.pdf
http://ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2008_05_12LTG_UsSudBT.29230121.pdf
http://ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2008_08_18LTG_USboristadic.291134428.pdf
http://ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2008_09_11US1.291133628.jpg
http://ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2008_09_11US2.291133727.jpg
http://ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2008_09_30LTG_US_DSsve.291133255.pdf
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2010_02_23US_DS.29143332.pdf
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2010_02_06LTG_US_EUsve.29144630.pdf
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 Закључак Уставног суда (иѕдвојен): 
 http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2010_05_25US.3332323.jpg 
/16/ 264 потписника Народној скупштини, председнику Републике Србије Борису Тадићу  и 

председнику Владе др Мирку Цветковићу: Препород, обнова, уздизање – Тражите ратну 
одштету: 

 http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2004_03_06PrprOdbUzdLtc.292105531.pdf 
 
/17/ Народној скупштини, председнику Републике Србије Борису Тадићу  и председнику Владе  

др Мирку Цветковићу: Препород, обнова, уздизање – Тражите ратну одштету: 
 http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2008_11_10PrpObnUzdSrb.28123043.pdf 
 
/18/ 31 потписник: Истина је трајна основа ставова Републике Србије и Србског народа 

http://ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2010_02_08SkupstSve.29144213.pdf  
 
/19/ 41 потписник:  Декларација о Сребреници је ништавна док је народ не потврди: 
 http://ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2010_03_30LTG_DklSrbrncSve.29135128.pdf 
 
/20/ Уставном суду:  Оцена уставности рада Демократске странке: 
 http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2010_03_01LTG_US_DSpotvrd.29142656.pdf 

Одговор из Уставног суда: 
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2010_05_24UstSud_DS.290144354.jpg 

 

/21/ Отварање јавног потписивања за расписивање референдума „Истином до  
правде за слободу и мир“: 

 http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2010_05_05LTG_MUPsve.29131715.pdf 
 
/22/ Председнику Томиславу Николићу: Ви, Борис Тадић, држава и народ: 
 http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2015_02_20LTG_Sve.501

40209.pdf 
 
/23/ Влада: Политичка платформа за разговоре са представницим институција 

самоуправе  
у Приштини: 
http://www.media.srbija.gov.rs/medsrp/dokumenti/politicka_platforma2013_cyr.pdf 

 
/24/ Народна скупштина: Резолуција Народне скупштине од 13/01/2013 о основним 

принципима за политичке разговоре са привременим институцијама самоуправе на 
Косову и Метохији: 

 http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/ostala_akta/2013/RS1-13.pdf 
 
/25/ Влада: Први споразум о принципима који регулишу нормализацију односа – „Бриселски 

споразум“: 
http://www.kim.gov.rs/p03.php 

 
/26/ Уставном суду: Оцена уставности и законитости Резолуције Народне скупштине о 

основним принципима за политичке разговоре са привременим институцијама 
самоуправе на Косову и Метохији: 

 http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2013_01_18LTG_Sve.28893454.pdf  
 
/27/ Народној скупштини: Државни удар,  

http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2013_04_09NrSkps_DrzavniUdar.28870414.pdf 
  
/28/ Закључак Уставног суда о предлогу Уставном суду: Оцена уставности и законитости 

Резолуције Народне скупштине о основним принципима за политичке разговоре са 
привременим институцијама самоуправе на Косову и Метохији, 13/01/2013.  
Страница 1 је изложена на: 

 http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2013_04_22US1.28865040.jpg  , 
 а страница 2 на: 
 http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2013_04_22US2.28864922.jpg  

http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2010_05_25US.3332323.jpg
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2004_03_06PrprOdbUzdLtc.292105531.pdf
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2008_11_10PrpObnUzdSrb.28123043.pdf
http://ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2010_02_08SkupstSve.29144213.pdf
http://ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2010_03_30LTG_DklSrbrncSve.29135128.pdf
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2010_03_01LTG_US_DSpotvrd.29142656.pdf
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2010_05_24UstSud_DS.290144354.jpg
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2010_05_05LTG_MUPsve.29131715.pdf
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2015_02_20LTG_Sve.50140209.pdf
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2015_02_20LTG_Sve.50140209.pdf
http://www.media.srbija.gov.rs/medsrp/dokumenti/politicka_platforma2013_cyr.pdf
http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/ostala_akta/2013/RS1-13.pdf
http://www.kim.gov.rs/p03.php
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2013_01_18LTG_Sve.28893454.pdf
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2013_04_09NrSkps_DrzavniUdar.28870414.pdf
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2013_04_22US1.28865040.jpg
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2013_04_22US2.28864922.jpg
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/29/ Уставна жалба Уставном суду на ЗАКЉУЧАК бр. IУз – 20/2013 од 22.04.2013. године 

Уставног суда: 
 http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2013_05_09LTG_UstZlbSve.28863151.pdf 
 
/30/ Уставна жалба на радње, ставове (одговоре, закључке, решења, одлуке) и акте 

Уставног суда који помажу срозавању, обезвређивању, тешком повређивању и 
уништавању људских права и слобода држављана Републике Србије: 
http://ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2013_06_10LTG_UsZlbSve.5030428.pdf 

 Одговор Уставног суда: 
 http://ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2013_11_18US.5030723.pdf 
 

/31/ Уставном суду: Уставна жалба на ставове и акта Уставног суда који помажу  
Срозавању, обезвређивању и  уништавању Републике Србије, на саучесништво 
Уставног суда у свему томе. Опредељен захтев за накнаду материјалне  
штете: Забранити Б. Тадићу, др М. Цветковићу, И. Дачићу, Т. Николићу и  
А. Вучићу да буду на руководећим државним положајима: 
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2013_12_27i29UstZlbZhtv01a1.28853826.pdf  
https://www.youtube.com/watch?v=xGtU6qH8JAA (филм)   
Одговор Уставног суда: 
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2014_02_28UsZlb_US.28843940.pdf 

/32/ Уставном суду: Уставна жалба на ставове Суда и опредељен захтев да Суд  
испуњава своје уставне обавезе и да Суд забрани Б. Тадићу, др М. Цветковићу,  
И. Дачићу, Т. Николићу и А. Вучићу да буду на било ком руководећем  
државном положају: 
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2014_03_05LTG_UsZlb.31330122.pdf 

 http://ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2014_03_05LTG_UsZlbIdeoSacuvajmoSrbiju.28840217.pdf  
 
/33/ 468 држављанина Р. Србије: Захтев 03 бр. 013-1278/12 од 09/04/2013 Народној 

скупштини да спроведе уставни поступак разрешења председника Републике 
Томислава НИКОЛИЋА и целе Владе, да распише опште, равноправне и слободне  
изборе и да их њен орган Републичка изборна комисија спроведе поштено по Уставу 
на целој територији Р. Србије: 

 http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2013_04_09NrSkps_DrzavniUdar.28870414.pdf  

/34/  Председнику Томиславу Николићу: Ваша оставка,  
http://ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2012_10_04LTG.28931849.pdf 

/35/  Председнику Томиславу Николићу: Поштовање Устава, државе и народа, 
http://ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2012_10_26LT_PstUstDrzNr.28931705.pdf   

/36/ Председнику Томиславу Николићу: Србима у Канади забранили да гласају: 
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2014_03_03LTG_TN.28844410.pdf 

/37/ Уставном суду: Народна порука Уставном суду и осталим државним органима  
на изборима одржаним 16. и 24 марта 2014. године: 
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2014_03_25LTG_UsZlbDopuna.287145313.pdf 

 
/38/  Председнику Томиславу Николићу: Ваша разрешења: 

http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2013_04_23LTG_Vlast_sve.28864455.pdf   

/39/  Првом потпредседнику Владе Александру Вучићу: Ваша ангажовања: 
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2013_05_14LTG_Vucic.28862854.pdf   

/40/ Председнику Владе и министру унутрашњих послова Ивици Дачићу: Моја изјава  
поводом Вашег става: „Прееговори са ЕУ захтеваће залагање целог друштва“: 

http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2013_05_09LTG_UstZlbSve.28863151.pdf
http://ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2013_06_10LTG_UsZlbSve.5030428.pdf
http://ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2013_11_18US.5030723.pdf
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2013_12_27i29UstZlbZhtv01a1.28853826.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xGtU6qH8JAA
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2014_02_28UsZlb_US.28843940.pdf
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2014_03_05LTG_UsZlb.31330122.pdf
http://ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2014_03_05LTG_UsZlbIdeoSacuvajmoSrbiju.28840217.pdf
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2013_04_09NrSkps_DrzavniUdar.28870414.pdf
http://ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2012_10_04LTG.28931849.pdf
http://ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2012_10_26LT_PstUstDrzNr.28931705.pdf
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2014_03_03LTG_TN.28844410.pdf
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2014_03_25LTG_UsZlbDopuna.287145313.pdf
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2013_04_23LTG_Vlast_sve.28864455.pdf
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2013_05_14LTG_Vucic.28862854.pdf
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http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2013_07_01LTGsve2.28860230.pdf 

/41/  Председнику Томиславу Николићу: Утисак о Вашем раду, 
http://ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/20120713LTG.28922506.pdf   

/42/  Председнику Томиславу Николићу, председнику Народне скупштине др Небојши  
Стефановићу, председнику Владе Ивици Дачићу и првом потпредседнику Владе  
Александру Вучићу: Јавна оптужба против вас: 
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2013_11_28LTG_Optuzba_SveYoutube.31324027.pdf   

/43/  Председнику Томиславу Николићу: Видовданска туга: 
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2014_06_29LTG_TN_VdvdnTuga.287111350.pdf 

/44/ Председнику Томиславу Николићу, председнику Владе Александру Вучићу, сваком  
народном посланику и Борису Тадићу: Србско гостопримство, понижавање и слобода 
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2014_11_12LTG.315150421.pdf 
 

/45/ Председнику Томиславу Николићу:  Противуставно деловање Олимпијског комитета 
Републике Србије и његовог председника Владе Дивца, те и Ваша одлука: 
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2014_12_10LTGposlato.343124619.pdf 
 

/46/  Председнику Томиславу Николићу:  Хоћете ли бар сада да испоштујете своју свету  
и основну председничку обавезу, или ...? 
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2014_12_17LTG.350142520.pdf 

 
/47/  Председнику Томиславу Николићу:  Разлика између биран и изабран. Немате уставно  

право на још једно бирање за председника Републике: 
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2015_02_04LTG.3532214.pdf ,  

 
/48/  Председнику Томиславу Николићу:  Устав, држава и народ, 

http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2015_02_20LTG_Sve.50140209.pdf ,  
 
/49/ „Да после нико не каже да нисмо знали“ и „нико нам није рекао“: 

http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2015_03_09LTG.6731833.pdf 
 
/50/ Дискусија на округлом столу „Да се не заборави – Не у НАТО“ Београдског форума  

за свет равноправних: 
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2015_03_23LTG_Dsksja.81113536.pdf 

 
/51/ „Уочи Васкрса“: 

http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2015_04_09LTG.9912520.pdf 
 
/52/  Александар Вучић: „Морамо и можемо опростити Јасеновац“ – Морамо ли? 

http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2015_04_19LTG.208140421.pdf ,  
 
/53/  Александру Вучићу: О преамбули Устава и учлањењу у ЕУ, 

http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2015_05_10LTGepismoSve.129132113.pdf ,  
 
/54/  Председнику Томиславу Николићу и председнику Владе Александру Вучићу:  

Сребренички геноцид у Београду: 
 http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2015_05_22LTGepsmoSve.14151351.pdf 
 
/55/ Председнику Томиславу Николићу, председнику Владе Александру Вучићу и  

потпредседнику Владе Ивици Дачићу: Стегните петљу: 
 http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2015_12_24LTG_StegntPetljuSve.357143653.pdf 
 
/56/ Уставном суду: Забрана рада Демократској странци, Социјалистичкој партији Србије 

 и Српској напредној странци: 
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2016_02_26LTGbezJMBG_URL.56132003.pdf ,  
Одговор Уставног суда: 

http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2013_07_01LTGsve2.28860230.pdf
http://ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/20120713LTG.28922506.pdf
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2013_11_28LTG_Optuzba_SveYoutube.31324027.pdf
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2014_06_29LTG_TN_VdvdnTuga.287111350.pdf
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2014_11_12LTG.315150421.pdf
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2014_12_10LTGposlato.343124619.pdf
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2014_12_17LTG.350142520.pdf
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2015_02_04LTG.3532214.pdf
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2015_02_20LTG_Sve.50140209.pdf
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2015_03_09LTG.6731833.pdf
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2015_03_23LTG_Dsksja.81113536.pdf
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2015_04_09LTG.9912520.pdf
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2015_04_19LTG.208140421.pdf
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2015_05_10LTGepismoSve.129132113.pdf
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2015_05_22LTGepsmoSve.14151351.pdf
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2015_12_24LTG_StegntPetljuSve.357143653.pdf
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2016_02_26LTGbezJMBG_URL.56132003.pdf
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http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2016_06_10US.16572342.pdf 
 
/57/ Питања Уставном суду од општег значаја за народ и Републику Србију –Уставности 

 става Уставног суда о политичким актима: 
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2016_04_05LTGbezJMBG.64151107.pdf ,  
Одговор Уставног суда на питање о „Уставности става Уставног суда о политичким 
актима“: 
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2016_05_24US.14494856.pdf , 

 

/58/  Подржимо архитекте који захтевају обустављање пројекта Београд на води: 
https://facebookreporter.org/2016/05/14/%D0%B4%D1%80%D1%99%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D%80-%D1%82-
%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%98%D0%B8%D1%9B-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE-
%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82/ 

 

/59/ Петиција Народној скупштини да разреши дужности председника Владе  
Александра Вучића: 
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2016_11_09LTG_potvrde.31421517.pdf ,  

 

/60/ Питања председнику Владе Александру Вучићу поводом његовог учешћа на  
Клинтоновој конференцији: 
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2016__11_10Vucic_ClintonsSent.31442717.pdf ,  
(Клинтонова конференција: 
https://www.clintonfoundation.org/clinton-global-initiative/meetings/annual-meetings/2016/ ) 

 

/61/ Народној скупштини: Петиција за одбијање предлога допуне члана 387  
Кривичног закона: 
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2016_11_21LTG_SkupstinaIspr.32612747.pdf      

 

/62/ Народној скупштини: Уставна криза. Распустити садашњи сазив Уставног суда 
одговорног за уставну кризу и изабрати нови: 
1. део:  Противуставно озакоњење крађе гласова – уништавање демократије,  

људских права, слобода и владавине права: 
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2016_06_12LTGzavdnoBojaURL.163113857.pdf 

2. део:  Уставни суда прихвата неуставност закона: 
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2016_06_11LTGbojaURL.163114332.pdf 

3. део: (Не)надлежност Уставног суда за оцену уставности и законитости (општих) 
политичких аката: 
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2016_06_13LTGbojaURLb.16460055.pdf 

4. део: (Не)надлежност Уставног суда за оцену уставности и законитости рада 
политичких странака. Одузимање права грађанима да подносе предлоге Уставном  
суду: 

 http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2016_06_17LTGsve.17214812.pdf 
 
/63/ Лаж у Уебстеровој новој светској енциклопедији: 
 http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2009_02_16LTG_EDITORwebster.296103146.pdf  

 
Београд, 21. фебруар, 2017. године.    С поштовањем,  
     
 
 Др Љубомир Т. ГРУЈИЋ,  
 редован професор у пензији   
 Џона Кенедија 31/15,  
  11070 Београд    

 lyubomirtgruyitch@gmail.com 
  http://www.ssssseternal.org 
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