https://facebookreporter.org/2018/09/26/prof-dr-ljubomir-grujic/ :
ДЕКЛАРАЦИЈА И ПОЗИВ СВИМА КОЈИМА СУ
СЛОБОДА НАРОДА И ЦЕЛОВИТОСТ ДРЖАВЕ
ИЗНАД ЛИЧНИХ И СТРАНАЧКИХ ИНТЕРЕСА
Непосредан повод за ово обраћање је крик, јаук, опомена, оћај, изазвани овом влашћу. Видети:
https://facebookreporter.org/2018/09/24/zivot-im-je-ugrozen-srpske-patriote-uputile-dramaticnopismo-stranim-ambasadama /
Народни скуп одржан пред Народном скупштином 15.09.2018 је једногласно донео Одлуку, коју
Народна скупштина није испоштовала у датом року (видети на :
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2018_09_17OdlkDeklcNarSkupaZavd.259121458.pdf)
и једногласно усвојио да зато ступа на снагу следећа

ДЕКЛАРАЦИЈА НАРОДНОГ СКУПА
С обзиром:
-

да су председник Републике Александар Вучић, председница Владе Ана Брнабић, многи
народни посланици и чланови Владе својим противуставним деловањима, одлукама и
неизвршавањима уставних обавеза погазили и одбацили своје заклетве, они су изгубили
легитимитет да буду на тим врховним државним положајима и да извршавају те врховне
државне функције,

-

да они спроводе изразито непријатељске захтеве страних Влада према Србском народу и
Републици Србији, који уништавају државу, њену територијалну целовитост и границу
међународно признатим од 1946. године по свим нашим уставима и онемогућавају
државу да испуњава своје обавезе утврђене чланом 97 Устава,

-

да су се они оглушили о сва јавна упозорења и о све молбе-петиције да поштују Устав и
закон,

-

да су одбацили Устав Републике Србије и Резолуцију СБ УН 1244,

-

да делују против државе, народа, његових слобода и права, да су понизили Републику
Србију,

-

да су одбили да поштују и спроведу у дело Одлуке Народног скупа одржаног 15
септембра о. г.,

-

да непријатељи (дефинисани чланом 53 Главе VI Повеље Уједињених Нација) Републике
Србије и Србског народа делују свим средствима, начинима и методама, на уништавање
Србског народа и Републике Србије,

а на основу Преамбуле и чланова 1-3, 97 и 139 Устава, члана 2 Закона о војсци и чланова 2,
4 и 5 Закона о одбрани, 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:
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1. преузме вођење Републике Србије по Уставу и закону до конституисања нове Народне

скупштине,

2. укине, у садејству са свим народним посланицима који поштују Устав и закон и са

одбранбеним снагама Републике Србије, 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,

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. 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,

5. 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,

6. да, у садејству са свим народним посланицима који поштују Устав и закон и са

одбранбеним снагама Републике Србије, спроведе у дело Одлуке Народног скупа и под
тачкама 2 до 8,

7. да, у садејству са свим народним посланицима који поштују Устав и закон и са

одбранбеним снагама Републике Србије, 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 следеће Одлуке Народно гскупа :

Нова Народна скупштина
8. да 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,

9.

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.

10. Да донесе закон да је референдум пуноважан једина ако на референдум изађе више од

половине бирача од укупног броја бирача уписаних у бирачки списак.
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ПОЗИВ СВИМА, ПОЈЕДИНЦИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА,
КОЈИМА СУ СЛОБОДА НАРОДА И ЦЕЛОВИТОСТ НАШЕ ДРЖАВЕ
ИЗНАД ЛИЧНИХ И/ИЛИ СТРАНАЧКИХ ИНТЕРЕСА
Ову ситуацију смо обавезни да решимо ми сами, држављани Републике Србије, мирнодопски
по Уставу, на основу и у складу с Уставом и законима који су у складу с Уставом.

Апелује се,
у име Народног скупа,
да сваки појединачно коме, и свака организација којој је,
слобода народа, целовитост наше државе, очување мира,
заустављање општег пропадања,
стварања услова за уздизање народа и државе,
за повратак младих и прогнаних да могу слободно и безбедно,
просперитетно, заједно с целим народом, да живе и живимо
у Републици Србији одређеној свим Уставима
(ДФР, ФНР, СФР, СР) Југославије и (ДР, НР, СР, Р) Србије
од 1946. године до данас и потврђеној Резолуцијом СБ УН 1244,
Уставима СРЈ и Р Србије из 1990., Уставном повељом ДЗСЦГ из 2014.
и садашњим Уставом Републике Србије,
да упуте
Генералшатбу Војске Србије

Незнаног Јунака 38
11000 Београд
“Војска РС”<vojska.srbije@mod.gov.rs>
писмену подршку Декларацији Народног скупа и
Генералштабу Војске Србије
да поступи по њој извршавајући своју уставну обавезу.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Молба Вама поштовани читаоче:

Kопију Вашег дописа Генералшабу Војске Србије или обавештење о томе треба послати ради
обавештавања јавности на еадресу: sjedinjenslobodnsrb@gmail.com.
Београд, 27. септембар, 2018. год.

У име Народног скупа
покретач и организатор Народног скупа за разрешења
председника Републике Александра Вучића и председнице
Владе Ане Брнабић због повреда Устава, одбацивања заклетви и
губитка легитимитета

Др Љубомир Т. Грујић, редовни професор у пензији,
Џона Кенедија 31/15
11070 Београд

sjedinjenslobodnsrb@gmail.com, http://www.ssssseternal.org

