РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Краља Милана 14
11000 Београд

Доставља се:
Средства јавног информисања
Потписници документа у Додатку 2

Предмет: Неуставност текућих председничких избора: њихово стављање ван снаге

На основу Устава Р. Србије (Чланови 56, 142, 143, 194) и Резолуције Народне скупштине подноси
се следећи

ЗАХТЕВ
да Републичка изборна комисија:
а.

заустави одмах текући процес избора за Председника Р. Србије,

б.

да текуће изборе за Председника Р. Србије стави ван снаге

и
в.

да организује и спроведе изборе за Председника Р. Србије у складу с Уставом,
Резолуцијом 1244 и Резолуцијом Народне скупшштине.

КРАТКО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Р. Србија је међународно призната држава. Тиме је и њен, демократски усвојен, Устав
међународно признат. Косово и Метохија су неодвојиви део Р. Србије. Тако је и по важећем
Уставу Р. Србије (Преамбула, Члан 8).
1. Р. Србија је обавезна да осигура безбедно одржавање равноправних избора свим својим
држављанима на целој својој територији (Чланови Устава: 1 - 3, 18, 19 - 21, 52, 53). Од
1999. год. су УН преузеле обавезу да осигуравају безбедан живот свима на Косову и
Метохији, пошто се под Косовом у Резолуцији 1244 подразумевају Косово и Метохија и
пошто је тако и у стварности. По тој Резолуцији се СР Југославији гарантује суверенитет и
над Косовом и Метохијом, што се после одцепљења Р. Црне Горе, преноси на Р. Србију
имајући у виду да су Косово и Метохија своју аутономију имали једино у оквиру Србије.
Зато су УН дужне да осигурају на Косову и Метохији безбедно спровођење избора које
организује Р. Србија.

2. Сама Р. Србија би својим захтевом да јој УН омогуће безбедно одржавање председничких
избора на целој територији Косова и Метохије показала да се она брине о свим својим
држављанима на Косову и Метохији и да се не одриче ни њих ни територије Косова и
Метохије.
3. С обзиром да сваки држављанин има права да гласа, зато Р. Србија не сме да лишава своје
држављане њиховог људског и уставног права. Р. Србија мора да учини све што може у
овој ситуацији да омогући свим својим држављанима да безбедно гласају. У овој ситуацији
то значи да је обавезна да захтева од УН да јој омогуће да организује и спроведе слободне
изборе.
4. УН по Резолуцији 1244 су обавезне да гарантују безбедност и људи и имовине и слободног
кретања на Косову и Метохији све време од 1999. год.
5. Упркос томе што је два пута замољена пре текућих председничких избора (Додатак 1 и
Додатак 2), Р. Србија се није обратила УН да гарантују безбедне изборе и да омогуће Р.
Србији да их организује и спроведе на целој територији Косова и Метохије равноправно за
све своје држављане. Зато су текући председнички избори неуставни.
6. Резолуција Народне скупштине захтева да све делатности Р. Србије буду у складу с
очувањем суверенитета и територијалног јединства Р. Србије те тиме и очување Косова и
Метохије у Р. Србији.
7. Расписани председнички избори не испуњавају ни овај захтев Резолуције Народне
скупштине ни Устав. Р. Србија није учинила оно што може према Резолуцији 1244, а то је
да захтева од УН да јој се омогући да организује и спроведе председничке изборе на целој
њеној што значи и на територији Косова и Метохије равноправно, безбедно и слободно за
све своје држављане.
8. Заустављање и стављање ван снаге текућих председничких избора и расписивање и
одржавање нових у потпуном складу с Уставом ће да омогуће да Р. Србија почевши од
врховних законодавних, извршних и судских органа спроводи Устав, те да то с пуним
правом врховни државни органи могу исто да захтевају од свих у Р. Србији. У супротном,
Р. Србија би била постављена на неуставном владању заснованом на непоштовању Устава
и Резолуције Народне скупштине.
9. Републичка изборна комисија је обавезна да обезбеди да све њене радње и сва њена акта
буду у складу с Уставом и Резолуцијом Народне скупштине, а не у супротности с њима
што се сада управо одграва чиме Комисија и саму себе дезавуише.
10. Јуче сам Комисији доставио документа која показују да смо се безуспешно обраћали
Председнику Народне Скупштине, Председнику Републике и Председнику Владе у два
наврата пре почетка изборног процеса, а јуче иВрховном и Уставном суду.
11. Пошто је данас Врховни суд одбацио (под бр. Уж. 14/08) Захтев јер није био поднет прво
Републичкој изборној комисији, зато се он сада вама подноси.

Београд, 01. 02. 2008. год.

Објављено на:

Др. Љубомир Т. ГРУЈИЋ
Џона Кенедија 31/15
11070 Београд
lyubomir_gruyitch@yahoo.com
http://www.pogledi.co.yu/diskusije/viewtopic.php?p=113331#113331
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Доставља се:
Средства јавног информисања
Потписници документа у Додатку 2

Предмет: Додаци допису Неуставност текућих председничких избора: њихово стављање ван
снаге (02, 013-931/08 од 01.02.2008)

Извињавам се што сам синоћ заборавио да прикључим додатке наведене у тексту дописа
Неуставност текућих председничких избора: њихово стављање ван снаге (02, 013-931/08 од
01.02.2008). Они су овде приложени. Молим вас да их придружите том допису. Хвала.

ДОДАЦИ Додаци 1 и 2 допису Неуставност
текућих председничких избора: њихово
стављање ван снаге (02, 013-931/08 од
01.02.2008)

Београд, 01. 02. 2008. год.

Др. Љубомир Т. ГРУЈИЋ
Џона Кенедија 31/15
11070 Београд
lyubomir_gruyitch@yahoo.com

