МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Господин ИВИЦА ДАЧИЋ, МИНИСТАР
Немањина бр. 11, 11000 Београд
Полицијска Управа за град Београд – Управа полиције
Одељење за јавни ред и мир
Булевар Деспота Стефана бр. 107, 11000 Београд

Доставља се:
Средства јавног обавештавањa и јавност

Предмет:

ЈАВНО ПОТПИСИВАЊЕ ЗА РАСПИСИВАЊЕ

РЕФЕРЕНДУМА

ИСТИНОМ ДО ПРАВДЕ ЗА СЛОБОДУ И МИР
Обавештавам вас да у уторак 12. маја о. г. почиње у Србији и ван ње јавно потписивање
захтева Народној скупштини за расписивање референдума ИСТИНОМ ДО ПРАВДЕ ЗА
СЛОБОДУ И МИР, о чему сам писмено обавестио Народну скупштину, председника
Републике господине Бориса ТАДИЋА и Владу 23. априла о.г. (Додатак).
У Београду ћу да омогућујем заинтересованима потписивање за расписивање референдума
по следећем распореду на једном од наведених места:
ПРЕ ПОДНЕ (од око 10 – до 13 часова)
Чесма - Теразије, „Ушће“ , „Стари Меркатор“ , кеј на Дунаву, или кеј на Сави.
У случају кишовитог времена: пролаз испод Теразија, улаз код Чесме.
ПОСЛЕ ПОДНЕ (од око 16 – до 19 часова)
Кнез Михаилова улица или Споменик Кнезу Михаилу.
У случају кишовитог времена: пролаз испод палате „Албанија“.
Да су државни савезни и републички органи СФРЈ били прихватли апел од 5. јула 1991. год.
да настале проблеме решавају мирнодопски и по Уставу СФРЈ, онда не би дошло до
противуставног насилничког уништавања СФРЈ и до све трагедије и катастрофе коју је то
изазвало. Зато верујем да сада државни органи Р. Србије неће да онемогућавају ову
мирнодопску демократску акцију засновану на Уставу Р. Србије, да неће да спречавају људе
да се слободно изјасне да ли су за расписивање овог референдума по питањима судбоносног
значаја.
Београд, 5. мај, 2010. год.

С поштовањем,

ДОДАТАК МУПу, средствима јавног обавештавања и јавности: Др Љубомир Т. Грујић
Писмо од 23. априла 2010.г. Народној скупштини, председнику
Џона Кенедија 31/15
Тадићу, Влади и држављанима за расписивање референдума
11070 Београд

Народна скупштина, председник Тадић, Влада, држављани Р. Србије
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НАРОДНА СКУПШТИНА
Председник Народне скупштине и сваки народни посланик
Краља Милана бр. 14, 11000 Београд
Господин БОРИС ТАДИЋ, ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Народна канцеларија Председника Републике
Масарикова 5/VI, 11000 Београд
ВЛАДА
Председник Владе, сваки подпредседник Владе и сваки министар
Немањина бр. 11, 11000 Београд
ДРЖАВЉАНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
у Републици Србији и ван ње
Доставља се: Средства јавног обавештавањa

МОЖЕМО ВИШЕ И БОЉЕ
С МАЛО ТРУДА И ДОБРЕ ВОЉЕ
Предмет:

РЕФЕРЕНДУМ ИСТИНОМ ДО ПРАВДЕ ЗА СЛОБОДУ И МИР

Народна скупштина није прихватила предлог од 6. априла 2010. год. да одлучи да покрене
поступак, на основу Устава (Чланови 1 – 3, 99, 108), да распише РЕФЕРЕНДУМ ИСТИНОМ
ДО ПРАВДЕ. Такође, ни ви, Ваша екселенцијо председниче Републике господине Борисе
Тадићу и Влада, нисте подржали тај предлог.
Ви сте се, садашњи сазив Народне скупштине, Ваша екселенцијо председниче Републике
господине Борисе Тадићу и Влада оглушили о многобројна јавна иступања и обраћања вама:
1.

2.
3.
4.

да Народна скупштина поштује истину, да не прави разлике на националној основи, и да зато не
прихвати Декларацију о Сребреници коју су поднели 114 народних посланика, а 127

народних посланика је усвојили у Нарoдној скупштини у име Републике Србије у среду
31. марта ове године,
да Влада поднесе безусловну колективну оставку,
да Ви, Ваша екселенцијо председниче Републике господине Борисе Тадићу поднесете
безусловну оставку на место, положај и функцију председника Републике,
да садашњи сазив Народне скупштине поднесе безусловну колективну оставку и да
распише опште изборе.

Држављани Републике Србије су извор и основни носилац њене суверености, и то им не
може присвојити ни један државни орган, политичка организација група или појединац (Члан
2 Устава). Они су најмеродавнији да одлуче да ли једна декларација може да буде у име
Републике Србије. Држављани су директно изабрали народне посланике и председника
Републике (Члан 114 Устава). Они су директно одговорни држављанима. Држављани су
потпуно меродавни (Чланови 2 и 114 Устава) да одлуче о опозиву и народних посланика и
постојећег председника Републике с функције и положаја председника Републике. Ова права
не може нико да одузме држављанима Републике Србије.
На основу Устава (Чланови 1 – 3, 6, 8, 13, 16, 18, 19, 23, 26, 37, 39, 43, 46, 50 - 57, 87, 89, 93,
97 - 99, 101, 108, 109, 111, 112, 114, 115, 118, 122 – 124, 130 -133, 194) драговољно се и
добровољно покреће и организује потписивање захтева Народној скупштини да распише
референдум ИСТИНОМ ДО ПРАВДЕ ЗА СЛОБОДУ И МИР по следећим питањима на која ће

Народна скупштина, председник Тадић, Влада, држављани Р. Србије
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држављани Републике Србије да одговоре са ДА, или са НЕ:
1.

Да ли сте за то да се овим референдумом у име Републике Србије поништава Декларација о
Сребреници коју су усвојили 127 народних посланика у Нарoдној скупштини у среду 31.
марта, 2010. године?

2.

Да ли сте за то да се овим референдумом опозива Влада?

3.

Да ли сте за то да се овим референдумом опозива садашњи сазив Народне скупштине?

4.

Да ли сте за то да се овим референдумом господин Борис ТАДИЋ опозива с положаја и
функције председника Републике и да Народна скупштина спроведе по Уставу поступак
његовог разрешења?

5.

Да ли сте за то да се овим референдумом забрани узимање нових кредита у име Републике
Србије у току следећих пет година?

6.

Да ли сте за ограничење власништва страним држављанима на 33% над водним изворима
и токовима, шумском и пољопривредном земљом, путевима и рудницима?

7.

Да ли сте за то да се приватизација предузећа дозвољава само уз сагласност запослених?

8.

Да ли сте за то да Република Србија прекине дипломатске односе у рангу амбасада с
државама које не признају Републику Србију одређену њеним Уставом по коме је Косово и
Метохија њен нераскидиви део?

9.

Да ли сте за то да се Република Србија не укључује у Европску Унију, те да се ставља
ван снаге поднета, без референдумске сагласности њених држављана, пријава за
њено учлањење у Европску Унију, све док САД и све државе Европске Уније не изнесу
својим народима истину о Републици Србији и Србима, док не признају Републику Србију
одређену њеним Уставом, и док САД и оне државе Европске Уније које су и чланице
НАТО не обештете морално, материјално и финансијски Републику Србију и њене
држављане за последице својих учешћа у НАТО агресији 1999. године?

10. Да ли сте за то да Република Србија остане ван војног савеза НАТО?
11. Да ли све стране војне јединице треба да се повуку из Р. Србије у року од годину дана?
Свима вам се упућује молба да ни један државни руководилац, службеник и орган не омета
потписивање и прикупљање потписа за расписивање овог референдума. Као и свако од вас, ко је
истински демократа, значи да поштује народ, тако и сваки други држављанин Републике Србије
својим потписом у обрасцу може да подржи расписивање референдума да би се омогућило свима да
директно и слободно одлучују о животним питањима битним за сваког појединачно и за све заједно.
Сваки држављанин може добровољно и одговорно да организује прикупљање потписа. О томе треба
писмено да обавести аутора на доњу адресу да би добио потребан број примерака обрасца за
потписивање. Он је овде дат у додатку.

Надајући се вашем, сви народни посланици, Ваша екселенцијо председниче Републике
господине Борисе Тадићу, и сви чланови Владе, демократском односу према слободи и праву
људи да искажу да ли подржавају расписивање овог референдума, и уверен у вашу,
држављани Р. Србије, добровољну подршку, савесну и ефикасну мирнодопску сарадњу,
с поштовањем,
Београд, 23. април, 2010. год.
ДОДАТАК следи:
1. Образац за потписивање за расписивање референдума

Др Љубомир Т. Грујић
Џона Кенедија 31/15
11070 Београд

Народна скупштина, председник Тадић, Влада, држављани Р. Србије
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На основу Устава (Чланови 1 – 3, 6, 8, 13, 16, 18, 19, 23, 26, 37, 39, 43, 46, 50 - 57, 87, 89, 93, 97
- 99, 101, 108, 109, 111, 112, 114, 115, 118, 122 – 124, 130 -133, 194), ми, потписници и
потписнице, тражимо од Народне скупштине Републике Србије да распише РЕФЕРЕНДУМ

ИСТИНОМ ДО ПРАВДЕ ЗА СЛОБОДУ И МИР
да би држављани Републике Србије одговорили са ДА, или са НЕ, на следећа питања:
1. Да ли сте за то да се овим референдумом у име Републике Србије поништава
Декларација о Сребреници коју су усвојили 127 народних посланика у Нарoдној
скупштини у среду 31. марта, 2010. године?
2. Да ли сте за то да се овим референдумом опозива Влада?
3. Да ли сте за то да се овим референдумом опозива садашњи сазив Народне скупштине?
4. Да ли сте за то да се овим референдумом господин Борис ТАДИЋ опозива с положаја и
функције председника Републике и да Народна скупштина спроведе по Уставу поступак
његовог разрешења?
5. Да ли сте за то да се овим референдумом забрани узимање нових кредита у име
Републике Србије у току следећих пет година?
6. Да ли сте за ограничење власништва страним држављанима на 33% над водним
изворима и токовима, шумском и пољопривредном земљом, путевима и рудницима?
7. Да ли сте за то да се приватизација предузећа дозвољава само уз сагласност запослених?
8. Да ли сте за то да Република Србија прекине дипломатске односе у рангу амбасада с
државама које не признају Републику Србију одређену њеним Уставом по коме је
Косово и Метохија њен нераскидиви део?
9. Да ли сте за то да се Република Србија не укључује у Европску Унију, те да се
ставља ван снаге поднета, без референдумске сагласности њених држављана,
пријава за њено учлањење у Европску Унију, све док САД и све државе Европске
Уније не изнесу својим народима истину о Републици Србији и Србима, док не признају
Републику Србију одређену њеним Уставом, и док САД и оне државе Европске Уније
које су и чланице НАТО не обештете морално, материјално и финансијски Републику
Србију и њене држављане за последице својих учешћа у НАТО агресији 1999. године?
10. Да ли сте за то да Република Србија остане ван војног савеза НАТО?
11. Да ли све стране војне јединице треба да се повуку из Р. Србије у року од годину дана?

ПОТПИСНИЦИ И ПОТПИСНИЦЕ:
Два примерка ове листе с подацима и оригиналним потписом сваког потписника / сваке
потписнице се лично предају аутору на месту потписивања или се поштом шаљу на његову адресу:
Др Љубомир Т. Грујић, Џона Кенедија 31/15, 11070 Београд, Србија.
Потписник је дужан / потписница је дужна да покаже личну карту или пасош при потписивању.
Свако може само једанпут да потпише оба примерка. Копије се не прихватају.
Редни
број

1

2

Обавезно штампаним словима
уписати личне податке:
Име и презиме
Јединствени матични
број грађана

Обавезно уписати адресу:

Обавезно лично
потписати:

Име улице и број, место,
држава
Својеручни потпис

Народна скупштина, председник Тадић, Влада, држављани Р. Србије
Редни
број

Обавезно штампаним словима
уписати личне податке:
Име и презиме
Јединствени матични
број грађана

Обавезно уписати адресу:

Обавезно лично
потписати:

Име улице и број, место,
држава
Својеручни потпис

3

4

5

6

7

8

9

10

Потписе прикупио (Име и презиме):

5

Потпис:

Народна скупштина, председник Тадић, Влада, држављани Р. Србије
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МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА -- ВЛАДА
Господин ИВИЦА ДАЧИЋ,
МИНИСТАР и ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ
Немањина бр. 11, 11000 Београд
Полицијска Управа за град Београд – Управа полиције
Одељење за јавни ред и мир
Булевар Деспота Стефана бр. 107, 11000 Београд

Доставља се:
Средства јавног обавештавањa и јавност

Предмет:

Исправка датума у допису:
ЈАВНО ПОТПИСИВАЊЕ ЗА РАСПИСИВАЊЕ

РЕФЕРЕНДУМА

ИСТИНОМ ДО ПРАВДЕ ЗА СЛОБОДУ И МИР

У јучерашњем допису сам направио штампарску грешку у датуму за уторак. Написао сам:
„у уторак 12. маја о. г.“ . Треба да гласи: „у уторак 11. маја о. г.“ .

Београд, 6. мај, 2010. год.

С поштовањем,
Др Љубомир Т. Грујић
Џона Кенедија 31/15
11070 Београд

