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Уважени госпођо МИЋИЋ и чланови Владе Републике Србије,
Пишемо вам јавно ради општег добра, ради спречавања даљих последица досадашњег
развоја ситуације које могу још више да продубе губитак суверености, непоштовање Устава и
уставног поретка, као и да даље срозају безбедност народа и Републике Србије. Ради тога вам
предлажемо (на основу чланова 1, 2 и 48 Устава Републике Србије) да организујете Сабор
"НАРОДНА СЛОГА И СЛОБОДА" и да се он одржи с почетком у 16 часова и трајањем до 19
часова у недељу 20. априла ове године на тргу Кнеза Михаила, испред Народног позоришта у
Београду. Молимо вас да погледате ПОСЛАНИЦУ ДОБРЕ ВОЉЕ о САБОРУ овде приложену.
Обраћамо се најпре члановима Владе Републике Србије.
Ви сте се били представили као поборници за поштовање народа, његове воље, његове
слободе, за остварење демократије у Србији, за поштовање Устава, за побољшавање животних
услова, . . . , за развој домаће привреде, за Власт у Србији која никада неће да буде
узурпаторска, диктаторска, самовољна, . . . . Ви сте на том утиску стекли поверење и подршку
тадашње Демократске Опозиције Србије, а преко ње и народа Србије, и с надом вам је
омогућено да будете чланови Владе Републике Србије који ће да испуне обећања дата народу.
С обзиром на све то, очекујемо да се ефикасно ангажујете да одговарајуће службе
Владе Р. Србије званично региструју Сабор, обезбеде сва потребна и довољна финансијска,
материјална и техничка средства, као и оглашавање преко средстава јавног обавештавања
тако да се Сабор одржи онако како доликује Србији. Тиме ћете да покажете да се Влада и ви,
као њени чланови, односите према том скупу онако како заслужује Србија, а не онако како се
претходна Власт односила према Србији, народу и према вама као својој опозицији.
Молимо вас (на основу члана 48 Устава) да о својој одлуци о овом јавном
добронамерном позиву вама појединачно, и Влади Србије у целини, јавност Србије обавестите
преко средстава јавног обавештавања, а нас потписнике овог писма на наше еадресе.
Природно и нормално би било да и ви, као чланови Владе Р. Србије говорите на Сабору
при чему би смо очекивали да прочитате вашу званичну и неопозиву колективну писмену
оставку целе Владе Народној скупштини. Тиме би сте себи и странкама чији сте чланови
омогућили да равноправно с другим кандидатима и странкама учествујете на изборима за које
предлажемо Сабору и Скупштини да их закажу за недељу 22. јуна 2003. год.
Исто тако би било природно и нормално да Сабором руководи Председник Републике
Србије.
Њега Србија нема.

Уместо Председника Републике, Ви сте, госпођо МИЋИЋ, иако ни један уставни услов
није био испуњен (члан 87 Устава), преузели да вршите дужност Председника Републике.
Пошто сте и Председница Народне скупштине, зато би било природно и нормално да Ви
отворите Сабор и да га затворите позивањем свих присутних да пођу с Вама до Народне
скупштине после Сабора да би присуствовали јавној седници Народне скупштине на којој би
Скупштина усвојила предлоге и ставове прихваћене на Сабору, међу којима се очекује да буду
сви они који су предложени у приложеној Вам ПОСЛАНИЦИ ДОБРЕ ВОЉЕ. Ради тога Вам
предлажемо да закажете јавну седницу Народне скупштине с почетком у 20 часова у недељу
20. априла и да позовете све народне посланике да одговоре својој посланичкој обавези.
Устав Р. Србије из 1990. год. још важи те сте зато обавезни (према члану 48 Устава) да
јавно одговорите на следећа питања, што вас молимо да учините ради општег добра,
поштовања Власти, Устава, уставног поретка, безбедности народа и Републике Србије и
очувања њене суверености. Ми би смо то веома ценили, а Сабор "НАРОДНА СЛОГА И
СЛОБОДА" би био одговарајућа прилика:
1.

На основу чега сте, госпођо Мићић, преузели дужности Председника Републике
Србије?
Ово се питање поставља јер Вам Устав Р. Србије не даје могућност за то пошто је
претходни Председник Републике вршио ту функцију до истека свог мандата (члан 87
Устава).

2.

На основу чега, госпођо Мићић, спречавате Народну скупштину Р. Србије да
распише изборе за Председника Републике?
Ово питање се поставља зато што је прошло и 60 дана од престанка мандата
претходном Председнику Републике (члан 87 Устава) и зато што сте изјавили да нећете
да поштујете тај рок, а што се сада и остварује од почетка марта ове године, тј. још од
пре увођења ванредног стања.

3.

Зашто сте, госпођо Мићић, када сте већ преузели дужности Председника
Републике, наставили да следите господу Слободана Милошевића и Милана
Милутиновића у извршавању функције Председника Републике тако да сте тек
после погибије председника Владе др. Ђинђића увели ванредно стање у Србији?
Ово питање се поставља истовремено и Влади и Народној скупштини с обзиром на
окупацију југозападног дела Србије - Косово и Метохију, прогон стотина хиљада невиних
људи, убистава стотина људи, ширење албанског тероризма на југоисточни део Србије
и према њеном средишњем делу (чланови: 2, 3, 4, 11, 12, 15, 17, 51 и 83 Устава).

4.

Зашто народ треба да поштује одлуке људи који извршавају највише државне
функције несагласно с Уставом, или чак супротно Уставу?
Ово питање се поставља због несагласности одлука с Уставом, или му чак супротних
одлука, донетих од стране Народне скупштине, Владе и Вас, госпођо Мићић (чланови: 1,
2, 15, 23, 24, 47, 51, 74, 83, 86 и 87 Устава) још пре доношења ванредних мера.

5.

Како може да се постигне стабилизација Србије, безбедност народа и Републике
Србије, када људи на највишим државним положајима: председник Владе и
чланови Владе, Председник Уставног суда, Председница Народне скупштине,
Народна скупштина и вршитељка дужности Председника Републике јавно не
поштују Устав и то исти Устав на основу кога су дошли на те положаје?
Ово питање се поставља (на основу чланова: 1, 2, 11, 12, 15, 23, 24, 47, 51, 74, 83, 86,
87, 125 и 128 Устава) госпођи Мићић, Влади, Народној скупштини и Председнику
Уставног суда Р. Србије. Уведеним ванредним мерама, госпођо Мићић и Владо Р.
Србије, донетим: "ради спречавања даљих последица које могу угрозити сувереност,
уставни поредак и безбедност Републике Србије", Ви сте ограничили људима право на
приватност, на правну заштиту и слободу. Ако сте то урадили на основу Устава, што
претпостављамо (члан 83 Устава), (у тексту који смо добили нема позивања на Устав, а
Службени лист нисмо могли да нађемо на Интернету), зашто онда не поштујете и не
примењујете Устав у свему (горње тачке 1 до 3)? Ако нисте то урадили на основу
Устава, онда, на основу чега сте их донели?

Председник Уставног суда не износи пред Уставни суд документе (IVU - 291 од
30.12.2002. год. и од 10.02.2003. год.), у којима се тражи (на основу чланова 125 и 128
Устава) да Уставни суд хитно оцени уставност нерасписивања избора за Председника
Републике, вршења дужности Председника Републике од стране Председнице Народне
скупштине у стварној ситуацији (претходни Председник Републике је извршавао дужност
до истека свог мандата, а поврх тога и 60 дана од престанка његовог мандата је истекло
(члан 87 Устава)), затим да оцени несагласност Изборног закона с Уставом (члан 86
Устава), као и да донесе одлуке у складу с Уставом (члан 125 Устава). Несагласност
Изборног закона с Уставом је довела Србију у ситуацију да нема Председника
Републике.
Народна скупштина је заменила народне посланике изабране према Уставу људима
који нису били изабрани за народне посланике по Уставу (члан 74 Устава) и још увек,
после више од два месеца од уставног престанка мандата претходном Председнику
Републике, није расписала изборе за Председника Републике (чланови 86 и 87 Устава)
нити је ускладила Изборни закон с Уставом (члан 86 Устава). Пре избора 2000. год. сте
гарантовали, и на томе добили, директно или преко ДОС-а, поверење бирача, да ћете у
року од осамнаест месеци (тј. најкасније до 6. априла 2002. год.) да предложите народу
нови Устав и потом изборе. Прошло је више од двадесет и девет месеци, тј. рок је
прекорачен за више од једанаест месеци, а нови Устав није предложен. Зато је Устав од
1990. год., на који се позивамо, потпуно правоснажан.
Било би природно и нормално да и народни посланици буду присутни на Сабору.
Уколико прихватите да руководите Сабором, онда Вам предлажемо да нам се
придружите и да и Ви упутите позиве Њ. К. В. господи Александру Петра и Александру Павла
КАРАЂОРЂЕВИЋ да поздраве Сабор, господину др Војиславу КОШТУНИЦИ, председницима
десет највећих политичких странака, познатим политичким личностима, укључујући и ваше
опоненте, као што су госпође Светлана ПЕТРУШИЋ и Рада ТРАЈКОВИЋ, господа професор др.
Коста ЧАВОШКИ, Вук ДРАШКОВИЋ, др. Милан ИВАНОВИЋ, Велимир ИЛИЋ, др. Милан
МЛАДЕНОВИЋ, Томислав НИКОЛИЋ, Момчило ТРАЈКОВИЋ. . . , да говоре и да омогућите
људима међу којима и присутним на Сабору потписницима ПОСЛАНИЦЕ ДОБРЕ ВОЉЕ да
говоре до пет минута сваки.
Молимо Вас (на основу члана 48 Устава) да о својој одлуци да ли прихватате да
руководите Сабором и да сазовете седницу Народне скупштине, како је предложено овде и у
ПОСЛАНИЦИ ДОБРЕ ВОЉЕ, јавност Србије обавестите преко средстава јавног обавештавања,
а нас потписнике преко епоште.
Несрећа која је задесила породицу покојног др. Зорана Ђинђића не може да буде
оправдање да одбијете наше предлоге, већ је разлог више да их прихватите, по нашем
мишљењу.
Надајући се да ћете свесрдно да прихватите изложене предлоге, те да нећете да
ставите народ који би радо дошао на Сабор у ситуацију у коју га је доводила претходна Власт,
поздрављамо вас с жељом да то остварите онако како доликује Србији, поверењу које вам је
народ пружио, стрпљењу и нади, према познавању нашег народа, с којима он већ дуго очекује
да Власт страначки непристрасно организује Сабор посвећен народној слози и слободи, као
предусловима за његов напредак.
Белфор, Француска, 17 - 20. марта 2003. год.
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