Господин
Борис ТАДИЋ, председник Републике Србије
Aндрићев венац
11000 Београд
5. јуни, 2007. године.

Поштовани господине председниче ТАДИЋУ,
Предмет: Ваша оставка на функцију председника Републике
Молим Вас да прихватите

ПРЕДЛОГ
да без даљег одлагања поднесете безусловну оставку на функцију и положај
председника Републике Србије.
КРАТКО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Прошло је више него довољно времена (више од шест месеци), не само да потпуно овладате
материјом новог Устава Републике Србије донетог 8. новембра 2006. године, већ и да утврдите
битне разлике у дужностима, обавезама, правима и компетенцијама председника Републике
Србије одређене њеним Уставима из 1990. и 2006. године. Зато је ово образложење кратко. Ви сте
постали Председник на основу добијениих гласова законски одређене већине бирача. Она Вам је
дала права и компетенције председника Републике, које су биле одређене тада важећим Уставом
из 1990. године. Новим Уставом из 2006. године дужности, обавезе, права и компетенције
председника Републике су битно промењене. Држављани Републике Србије Вам нису дали право
да будете председник Републике Србије по новом Уставу. Сваким даљим Вашим извршавањем
функције, тј. остајањем на положају председника Републике Србије Ви, не само да постајете све
изразитији апсолутиста, деспот и уништаватељ слободе и демократије, већ постајете све дубљи
узурпатор тог положаја без преседана. Ако тога нисте били свесни, онда се надам да ће ово да
Вам помогне да то одмах схватите. Самим тим, не само с обзиром на Ваше јавно прокламовано
опредељење за демократију, већ пре свега на уставне обавезе сваког држављанина, а посебно
председника Републике, Ви сте обавезни да без икаквог даљег одлагања поднесете безусловну
оставку на функцију и положај Председника Републике Србије. То не зависи од става било личног
било једне или више политичких странака, нити од ситуације у којој се налазимо пошто није
уведено ни ратно ни ванредно стање. Тиме би сте омогућили држављанима Републике Србије да
изаберу свог Председника по важећем Уставу. Свакако, то би и Вама омогућило да се кандидујете
да поново добијете поверење законске већине бирача да поново будете изабрани за Председника
Републике Србије по важећем Уставу.
Ово је отворено, јавно писмо пошто се ради о питањима од општег значаја.
С надом да ћете да прихватите овај предлог у целости, поздрављам Вас с поштовањем.
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