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АМАНЕТ СРБСКОМ НАРОДУ

Србскa Пoстojбинa,
душa Србскoг нaрoдa,
кoлeвкa србскe културe,
пoнoс србскoг рoдoљубљa,
дух и споменик србскe Вeрe,
ризница србског слободарства,
исконски завет србске храбрости,
зeмљa нaтoпљeнa србскoм крвљу за слободу,
дoкaз србскe човечности и људске сoлидaрнoсти,
симбoл србскe гoстoпримљивoсти и праведности,
стaлнa Пaтриjaршиja Српскe Прaвoслaвнe Црквe и Светосавља,
трајан кaмeн тeмeљaц слoбoдних и нeзaвисних србских држaвa,

KOСOВO и METOХИJA
су били, jeсу и oстaћe нeрaздвojив дeo Србиje.
Ниje пoстojaлa, нити пoстojи нити ћe бити
личнoст, гeнeрaциja или гeнeрaциje,
Влaдa или институциja, Прeдсeдник или Moнaрх,
билo кo или билo штa, нeкo или нeштo
ниje биo/билo, ниje и нeћe бити oвлaшћeнo
дa у имe Србскoг нaрoдa,
у имe Србиje и/или билo кoje србскe држaвe,
прихвaти – пoтпишe - дозволи
расрбљавање, oкупaциjу, чaк oдвajaњe
Koсoвa и/или Meтoхиje oд Србиje.
Свaкo тaквo рaзмaтрaњe, сaгaлaснoст или пoтпис,
свако такво пасивно или активно прихватање
je билo, jeстe и билo би нeустaвнo и нeвaжeћe,
и нeприхвaтљив aкт нaциoнaлнe вeлeиздaje.
ОСЛОБАЂАЊЕ СРБА И ОБНАВЉАЊЕ
СРБСКИХ СВЕТИЊА И ИМАЊА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ
JE СВЕТИ ЗАДАТАК СРБСКОГ НАРОДА.

Србски рoдитeљи, бaбe и дeдe, србски прeци
живим и будућим србским гeнeрaциjaмa.

Народни скуп за разрешења:
Александра Вучића функција и положаја председника Републике,
Ане Брнабић функција и положаја председника Владе
и за успостављање поштовања Устава и закона и од власти.
Субота, 15 септембар, пред Народном скупштином у Београду, 12-14 ч.
Филм о конференцији за новинаре на Ју Тјубу:
«Најава Народног скупа за разрешења Александра Вучића и Ане Брнабић»
https://www.youtube.com/watch?v=BYZN3h4E-fY .

Све о Народном скупу је у његовој пријави: МУПу, Народној скупштини,
Уставном суду, Александру Вучићу, Ани Брнабић и Генералштабу:
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2018_09_10PrijavaIspravkaPcti.252142107.pdf

.

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ И ДЕКЛАРАЦИЈЕ НАРОДНОГ СКУПА:
„ОДЛУКА НАРОДНОГ СКУПА ОДРЖАНОГ У БЕОГРАДУ 15. СЕПТЕМБРА 2018. ГОДИНЕ

На основу чланова 1-3, 3. става члана 4, члана 5, последње одредбе члана 16, првог става члана 21, члана 98, последњег става члана

99, члана 111, првог става члана 118 и последњег става члана 194 Устава и на основу стварне ситуације (тзв. „реалног стања“) у
Републици Србији,
Народни скуп одржан у Београду пред Народном скупштином у суботу 15. септембра 2018. године захтева да Народна скупштина
Републике Србије:
1. покрене до 12:00 у понедељак 24. септембра 2018. године, уставни поступак разрешења председника Републике Александра
Вучића, да га ефиксно спроведе по Уставу, и да разреши председницу Владе Ане Брнабић, због њихових повреда Устава те кршења
заклетви и губитка легитимитета, ако до 11:59 у понедељак 17. септембра 2018., не поднесу неопозиве оставке председнику Народне
скупштине и држављанима Републике Србије,

2. истовремено смени Републичку изборну комисију – РИК,
3. изабере нову РИК до понедељка 1. октобра 2018.,
4. обавеже нову РИК да среди бирачке спискове до петка 2. новембра 2018.,
5.ради задовољења уставног захтева члана 111 Устава, који гласи:
„Председник Републике изражава државно јединство Републике Србије“,
да до петка 2. новембра 2018. године усклади Закон о избору председника Републике с Уставом тако да се први ставови чланова 18
и 19 Закона о избору председника Републике, који гласе, следствено:
«За председника Републике изабран је кандидат који је добио већину гласова бирача који су гласали.»,
«Ако ни један кандидат не добије већину гласова бирача који су гласали, гласање се понавља у року од 15 дана од дана првог
гласања.»,
избришу и 1. став члана 18 да се замени следећим текстом у складу с чланом 111 Устава:
«За председника Републике је изабран кандидат који добије више од половине броја гласова свих бирача уписаних у бирачки списак.
Ако нико од кандидата то не добије, у року од 60 дана се расписују нови избори за председника Републике на којима не може да
учествује ни један кандидат из првог изборног круга. Изабран је кандидат који добије више од половине броја гласова свих бирача
уписаних у бирачки списак.
Ако и после другог изборног круга гласања нико од кандидата није добио довољно гласова, онда Генералштаб Војске Србије у року
од 30 дана именује за председника Републике држављанина Републике Србије, који је последњих 10 година живео у Србији и који није
био кандидат за председника Републике у претходна два изборна круга. Та личност у Народној скупштини полаже јавно
председничку заклетву народу после чега га Народна скупштина проглашава (инаугурише) за новог председника Републике.»,
6. до петка 2. новембра 2018. године да усклади Закон о избору народних посланика с Уставом тако да за сваког кандидата за
народног посланика треба да се скупи исти број потписника (на пример: две хиљаде потписника, један потписник може да
потпише само за једног кандидата) без обзира колико је кандидата на изборној листи да би се испоштовало уставно право на
једнакост свих грађана пред Уставом и законом (1. став члана 21 Устава), и да свака листа добије онолико мандата колико је
сразмерно добијеним гласовима те да се избришу садашњи чланови 81-83 тог Закона да би се укинуло противуставно озакоњење
крађе гласова,
7. до 3. новембра о.г. распише опште изборе, да се одрже и спроведу по Уставу и закону,
8. по објављеним, у законском року, изборним резултатима изврши конституисање нове Народне скупштине која ће даље да води
процес по Уставу и закону.
Да нова Народна скупштина:

9. поништи све противуставне законе, декларације, резолуције, све противуставне међудржавне уговоре, и противуставне,
самовољне, пријаве за чланство у међународним заједницама, савезима, поднетим у име Републике Србије,
10. референдиумском одлуком народа утврди законски однос између највеће плате (председника Републике) у државној служби и
најмање плате (неквалификованог радника на пословима без опасности) у држави и да исти однос важи и у свакој приватној
организацији између највеће плате и најниже плате у тој организацији.
Да тај однос може да се мења само референдумском одлуком народа.
11. донесе закон да је референдум пуноважан једина ако на референдум изађе више од половине бирача од укупног броја бирача
уписаних у бирачки списак.“

„Декларација Народног скупа (ступа на снагу ако Народна скупштина не испуни захтев под т. 1)

Народни скуп тражи да се све одбранбене снаге Републике Србије ставе под команду Генералштаба Војске Србије и да Војска Србије
ради одбране од спољњег непријатеља и ради очувања мира, слободе и безбедности народа:

1.
2.

преузме вођење Републике Србије по Уставу и закону до конституисања нове Народне скупштине,

3.

да, у садејству са свим народним посланицима који поштују Устав и закон и са одбранбеним снагама Републике Србије разреши
дужности и положаја председника Републике Александра Вучића и председницу Владе Ану Брнабић,

4.
5.
6.
7.

укине имунитет председнику Републике Александру Вучићу, председници Владе Ани Брнабић, свим народним посланицима и
члановима Владе који су деловали и/или делују супротно Уставу и/или закону и који су тиме одбацили своје заклетв и изгубили
легитимитет,

да, у садејству са свим народним посланицима који поштују Устав и закон и са одбранбеним снагама Републике Србије, разреши
дужности и положаја све народне посланике и чланове Владе из тачке 2,
да обезбеди, у садејству са свим народним посланицима који поштују Устав и закон и са одбранбеним снагама Републике Србије,
заштиту Републике Србије и њених грађана,
да спроведе у дело Одлуке Народног скупа и под тачкама 2 до 8,
да обезбеђујући мирнодопско спровођење слободних општих избора по Уставу и закону успостави рад нове Народне скупштине
која ће даље да води процесе у држави по Уставу, по свим законима који су у складу с Уставом, и да спроведе у дело Одлуке
Народног скупа из тачака 9. до 11.“

