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To: СКУПШТИНА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ
СКУПШТИНА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ
Београд
Трг Николе Пашића 13
ЗАХТЕВ ЗА РАЗРЕШЕЊЕ СВЕТОЗАРА МАРОВИЋА ДУЖНОСТИ
ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ
На основу члана 34 Повеље о људским и мањинским правима и грађанским
слободама, а имајући у виду члан 31 Уставне повеље Србије и Црне Горе, ми доле
потписани овим подносимо
ЗАХТЕВ
да Скупштина Србије и Црне Горе разреши Светозара МАРОВИЋА дужности
председника Србије и Црне Горе
Образложење
Од дана свог избора за председника Србије и Црне Горе Светозар Маровић је
својом јавном и политичком делатношћу наставио да испољава непријатељство
према заједничкој држави република Србије и Црне Горе и према српском народу.
Посебно је увек истицао да је заједничка држава орочена на три године (иначе, и он
је креатор те сулуде идеје какву историја државе и права не памти). Након што је
дошао на положај председника Србије и Црне Горе он је ту своју политичку
оријентацију све очигледније испољавао и у пракси доследно спроводио, најчешће
прекорачујући своја уставна овлашћења. Том и таквом работом он је повређивао и
повређује природна родољубива осећања свих грађана Србије и Црне Горе као и
нашег народа у исељеништву, угрозио њихове виталне националне интересе и
изазвао код њих велику забринутост за живот садашњих и будућих нараштаја.
Потписници овог захтева сматрају да даље толерисање такве делатности Светозара
Маровића води и државу и народ у физичку и моралну катастрофу, и сматра да је
крајње време да се он уклони са садашње функције.

Иако је Скупштини познатија делатност Светозара Маровића него потписницима
овог захтева, указујемо на само неке од његових противдржавних, противнародних
и противуставних акција:
1. Његова "извињења" Стјепану Месићу у Београду и руководству БиХ у Сарајеву –
наравно говорио је у својству председника, дакле у име Србије и Црне Горе – за
ратове у Хрватској и Босни и Херцеговини немају никаквог основа у историјским
чињеницама и ми верујемо да је и њему то добро познато. Он је то учинио у злој
намери да би државу СЦГ и народ понизио и да би му нанео штету јер му је добро
познато да су Хрватска и Босна и Херцеговина поднеле Међународном суду правде
у Хагу против Југославије (Србије и Црне Горе) тужбе за наводни геноцид, и да та
и таква извињења с његове стране могу само да иду на штету Србији и Црној Гори
и њеном народу у поступку пред тим судом. On је то учинио без Скупшттине и
народа.. Он је то учинио самовољно. А свакоме нормалне памети је познато – а
сигурно и Маровићу – да су ратове у Југославији ИЗАЗВАЛИ сецесионистички
републички поглавари Кучан, Туђман, Изетбеговић и Глигоров и наравно њихови
најближи доглавници у завери да се противуставно и насилно растури Југославија
и разбије српско национално биће. Уз, наравно, свестрану подршку из ЕЗ, НАТО-а,
САД, Ватикана, Аустрије и Мађарске (шверц оружја усташама у Хрватској) и од
муслиманских фундаменталиста од Малезије преко Индонезије до С. Арабије. Сви
су они – да се послужимо формулом по којој Карла дел Понте оптужује Србе –
"планирали, подстицали, наредили или на други начин помогли или подржали
планирање, припрему или извршење" крвавог разбијања једне вишеетничке
заједнице ("Европа у малом!"), једног од оснивача УН, каква је била Југославија.
Све то сигурно Маровић зна јер је био учесник у тим збивањима, а свеједно ради то
што ради из нама непознатих разлога.
2. После "извињења" наведених напред у тач.1, уследило је извињење за последице
оним Црногорцима који су по Уставу, закону и датој заклетви били обавезни а
одбили да бране земљу, а побегли су или дезертирали. Удружење ратова од 1990.
године Црне Горе овај чин оцењује катасрофалним. "Ово извињење је плод изнуде
Маровићевих и Ђукановићевих коалиционих партнера СДП, и потпуна је
безмислица. Маровић нема право да се извињава у име бораца, јер овим чином он
рехабилитује дезертера и оне који су помагали НАТО агресору", каже се у
саопштењу тога удружења.
3. Светозар Маровић је у својству председника СЦГ давао непдговорне јавне изјаве
у земљи и иностранству да државна заједница Србија и Црна Гора "нема других
алтернатива" него да се прикључује ЕУ и атлантским интеграцијама, одричући се
тако националног суверенитета. То је поданичка лаж: суверен и самосвестан народ
има све алтернативе пред собом. Наравно, може се о томе дискутовати да ли су те
интеграције у интересу народа Србије и Црне Горе, али о учлањењу у те
интеграције може да одлучује само Скупштина СЦГ и народ, а не Маровић
кршењем Уставне повеље (члан 19 Уставне повеље).
4. Пре неколико дана, приликом пријема немачког канцелара Герхарда Шредера у
Палати федерације на Новом Београду била је прекривена чувена слика "Сутјеска",
до чега није могло доћи без Маровићевог налога или бар знања – поступак којем
једва да има сличног у историји међународних односа. За очекивати је од
Маровића да ако буде имао прилику да поново у Београду угости Стипу Месића да

ће организовати да се пред Палатом федерације спале "Јама", "Стојанка мајка
Кнежпољка" и "Мајка православна". У народу се поводом несхватљјивог
додворавања Шредеру препричава једна духовита опаска: "А шта ћемо када дођу
Турци!?".
Будући да у описаним и другим радњама Светозара Маровића по мишљењу
потписника овог захтева има елемената кривичног дела злоупотребе службеног
положаја из члана 174 Основног КЗ СЦГ, примерак овог захтева доставља се
Окружном јавном тужилаштву Београда који – у овом случају – има карактер
кривичне пријаве против Светозара Маровића.
на Св. Архангела Михаила, Дана 21.новембра 2003.
Потписници захтева:
Sincerely,
Oca Reqi}a, Vas, gospodine Niklanovi}u, i gospodina Du{ana Stojanovi}a sam potpisao na wegovu molbu
- ovla{}ewe.
POTPISNICI ZAHETVA ZA SMEWIVAWE MAROVI]A,
do sada,
Aran|elovdan, 09:29, su (skopirano sa interneta
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1
Ilija Simic -Toronto
5.
1
Miroslav Antic
4.
1 Vesna Eric, Richmond
3. Hill

1
Aleksandar Brasovan
2.

КОМЕНТАР

Imamo mi i vecih stetocina od Marovica( Montgomerijevi
podrepasi)
sto je mnogo, mnogo je !!!!
Moralno pokvareni svojim udvorickim ponasanjem
pridobijaju naivne za svoje planove, pa je cesto tesko
razluciti ko je naivan, a ko pokvaren. Mozete sve ljude varati
neko vreme. Mozete neke ljude varati svo vreme. Ali ne
mozete varati sve ljude svo vreme.
Posebno je njegovo bahato rasipanje srpskog novca( let za
Njujork $ 12.00 dolara),kao i neplacanje crnogorskih
predstavnika u diplomatskim predstavnistvima.O carinskim
barijerama na granici sa Srbijom da ne govorim.

1 O. Relja Racic, SSPCO
Po ovlascenju upisao Ljubomir T. Grujic.
1. "Sveti Sava"
Ivan Niklanovic, Glavni
1
urednik lista
Po ovlascenju upisao Ljubomir T. Grujic.
0.
"Ravnogorska Rec"
9. Dusan M. Stojanovic
Po ovlascenju upisao Ljubomir T. Grujic.
Zaboravio sam da predlozim da se doda i ime Mesic uz
Lyubomir T. Gruyitch
imena Kucana,Tudjmana,Izetbegovica i Gligorova. Stipe
8. [Ljubomir T. Grujic'
Mesic je kao Predsednik Predsednistva SFRJ potpuno
napisati na srbskoj cirilici] omalovazio Saveznu skupstinu SFRJ i vodio proces
protivustavnog rasturanja SFRJ. Ustav SFRJ nije ni u

jednom svom delu otvorio ni mogucnost da Republike imaju
pravo na samoopredeljenje, te ni na odcepljenje. Medjutim,
ceo Ustav SFRJ se zasnivao na opstem pravu, priznatom i
Poveljom UN, da narodi, u nasem slucaju jugoslovenski
narodi (a ne nacionalne manjine) imaju pravo na
samoopredeljenje ukljucujuci i odcepljenje. Ustav SFRJ nije
bio predvideo postupak kako da se to izvrsi ako jedan narod
trazi da ostvari to svoje pravo. Zato je bilo neophodno da se
to ustavno pitanje resi u Skupstini. A posto je njenom sazivu
mandat bio istekao, njen Predsednik (ko bese?) je bio
obavezan da raspise jos 1990. g. / 1991. g. postene
(slobodne, ravnopravne) izbore za nov saziv Skupstine.
Marovic sada cini sa SCG ono sto je onda radio Mesic sa
SFRJ!
7. Pavlovic Biserka
none
6. Milan Tepavac
Peticija se naravno moze potpisati i u ime organizacije.
Dimitrije Kostic, Beograd,Moze covek na razne nacine da se "proslavi", recimo,
5.
Srbija, Yu
govoreci gluposti
Minja Milojkovic,
4.
Montreal, Canada
Pored tolikih cestitih i pametnih Srba, klececi heroji nisu
3. S. Vidanovic
potrebni
Marovic je co'ek koji svemu zna cenu, ali nicemu nezna
pravu vrednost. Ovde se radi o opstanku ili nestanku;Da bi
2. Ljubica Pavlovic, Canada
Srpski narod I Srbija opstali, ovakvi moraju sto pre da
nestanu dok ne bude suvise kasno!
Lazar Pavlovic, Toronto,
1.
Cinjenice u Peticiji su svete, komentari slobodni
Kanada
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