УСТАВ ВАН СНАГЕ - НОВA ДИКТАТУРА
Председник Борис ТАДИЋ све шире делује супротно Уставу Републике Србије
успостављајући свој апсолутистички деспотизам ка диктатури, што ће бити објашњено у овом
тексту.
Да ли је важно за државу и народ да Председник, цела власт, и сви државни органи поштују
Устав и спроводе његове одредбе, или то треба да важи само за „обичне“ држављане? Да ли је
потребно да народ, штампа, радио и телевизија, реагују када они делују супротно Уставу?
Следећи примери дају јасне одговоре на ова питања.

Противуставно деловање Власти СФРЈ – први успех сједињене Немачке
Почетак прве реченице Устава СФР Југославије из 1974. године гласи:
Народи Југославије, полазећи од права сваког народа на
самоопредељење, укључујући и право на отцепљење, .....
Тај Устав не само да је признао право југословенским народима на самоопредељење
укључујући одцепљење, већ је цео био на томе заснован. Пошто он нигде није дао право
Републикама право ни на одцепљење ни на самоопредељење, јасно је да су искључиво
југословенски народи имали то право у СФРЈ. Је ли то било природно, нормално, морално?
Јесте. Заједничку државу јужних Словена су створили званично три народа: Срби, Хрвати и
Словенци 1918., а васпоставили је они и новопризнати Црногорски и Македонски народ 1945.,
којима се придружио шездесетих година прошлог века и од тада признати Муслимански
народ. Републике нису имале то право. Нису ни могле да га имају јер нису ни стварале ни
васпостављале Југославију. Оне нису постојале. Створене су тек после васпостављања
Југославије. Зато су одцепљења Словеније, Хрватске, Босне и Херцеговине и Македоније од
СФРЈ 1991./1992. потпуно противуставна. Последице су очигледне. Ко је први одговоран за
то? Председник Савезне скупштине из 1990. године. Он је једини био меродаван и обавезан да
распише најкасније два месеца пре истека њеног мандата изборе за њен нови сазив. Мандат
дотадашњег њеног сазива је био истекао крајем 1990. год. Председник Савезне скупштине није
никада расписао изборе за нови сазив. Тиме је омогућио да шест Председника свих шест
Република противуставно преузму улогу Савезне скупштине у решавању ситуације, као и да
иностране Владе добију могућности да ефикасно делују на противуставном и насилничком
растурању СФРЈ. У свом Извештају арбитражни Бадинтеров Комитет није уопште споменуо ту
основну одредбу Устава СФРЈ. Власт Р. Србије се правилно позивала 1991./1992. на чињеницу
да Републике немају право на одцепљење и да СФРЈ не може на тај начин да се растура, али је
ту стала. Није Захтевала од председника Савезне скупштине да распише изборе и није се
позивала на уставно право народа на самоопредељење укључујући одцепљење, већ га је
потпуно занемарила настојећи да тиме очува СФРЈ. Иако је 5. јула 1991. био јавно упућен апел
за уставно мирнодопско решавање ситуације расписивањем избора за Савезну скупштину,
достављен штампи, свим врховним органима СФРЈ (Савету Федерације, Савезној скупштини,
Председништву, СИВу, Генералштабу), Председницима и Скупштинама Република,
Председницима Академија и ректорима универзитета, он никада није био изнет у јавност.
Последице непоштовања Устава СФРЈ су очигледне и дуготрајне: уништени мир и слобода,
распламсала мржња међу народима, пљачке, убиства, ратови, лажне оптужбе, криминал, .... ,
демонизовање Србског народа спровођењем пропаганде без преседана. Насилнички је
уништена антифашистичка Југославија. То је очигледан резултат првог међународног
ангажовања власти С. Р. Немачке после уједињења Западне и Источне Немачке.
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Други резулатат тог ангажовања власти С. Р. Немачке је успех да у насилничко противуставно
растурање СФРЈ успеју да увуку и власти свих западних савезничких држава, чији су народи и
вође били на челу борбе против фашизма (Велике Британије, Француске и САД). Да би се то
правдало својим народима Председници и Владе, уз потпуну подршку медија, су одлучиле да
невин антифашистички Србски народ лажно прогласе за агресора, за криминалан, за
геноцидан, за народ који треба да буде најсуровије кажњаван, ....
Да су Председништво, Савет Федерације, Председник Савезне скупштине, републички
Председници и Генералштаб СФРЈ поштовали Устав и спроводили његове одредбе до тога не
би дошло.
Осионост Председника Р. Србије и СРЈ – војна предаја и окупација КиМ
Председник Р. Србије није имао права да врши ни једну другу јавну функцију (8. пасос Члана
86 Устава Р. Србије из 1990. год.). Упркос томе, не само што је прихватио да с осталом
петорицом републичких Председника узурпира компетенције Савезне скупштине, он је у
Дејтону представљао другу државу (Републику Српску), уместо да је препустио да Народна
скупштина то реши у договору с том државом (са Скупштином Републике Српске) и да одреди
друго лице коме Устав то није забрањивао. Тиме је омогућио да Р. Србију (и њега)
неоправдано оптужују за догађаје ван Србије (у Босни и Херцеговини). Последице по Србију
добро осећамо сви у Србији.
Кршење Устава је председнику Р. Србије омогућавало да постепено успоставља све ширу и
дубљу своју апсолутистичку деспотску власт у Србији (1991. – 2000.). Тако је довео Србију у
стање устанка 1996./1997. године одбијајући да призна резултате избора и проглашавајући
нове критеријуме после објављених избора.
Следеће године (марта 1998.) је од народа тражио да му пружи подршку заокружујући НЕ на
референдуму о учешћу странаца у решавању унутрашњих проблема. Народ му је опет пружио
поверење. Председник је по Уставу био потом обавезан да поштује и спроводи референдумску
одлуку народа. Упркос томе, Председник Р. Србије је с Американцем потписао договр
(октобра 1988.) о повлачењу тешког наоружања Војске Југославије с Косова и Метохије.
Омогућио је нову ескалацију шиптарског тероризма и дубоко ослабио одбранбену моћ Р.
Србије. Коначна последица је да је под принудом и новим претњама прихватио нелегитимну
Резолуцију 1244 и обавезао нас да је поштујемо.
Упркос херојски родољубивом, и изненађујућем за агресора, отпору и одбрани наше војске,
Председник је прихватио, супротно Уставу, војну предају у Куманову (познатом по чувеном
неустрашивом и незадрживом пробоју србске војске при крају Првог Светског Рата). Он је
потом прихватио да у Резолуцији 1244 стоји да војска и полиција Р. Србије не могу да се врате
на Косово и Метохију. Све те одлуке и сва та прихватања су била противуставна. Њихове
последице су дуготрајно трагичне за Србију и Србски народ.
Супортно писменој гаранцији Председника СРЈ и Председника Р. Србије да ће му бити
осигурана безбедност, супротно Уставу СРЈ и Уставу Р. Србије, и супротно одлуци Уставног
суда, Власт га је испоручила, и то на Видовдан, нелегалном и нацистички установљеном
Међународном трибуналу за криминал у Југославији. (Он је нелегалан јер је створен без
сагласности Генералне скупштине УН. Он је нацистички јер му његов статут дозвољава да
пресуђује само држављанима СФРЈ односно њених Република, и тиме је унапред ослободио
сваке одговорности сваког криминалца, злочинца и злотвора за његова злодела на територији
СФРЈ чим он није држављанин СФРЈ одн. неке њене Републике). Такво кршење Устава је
нанело нове тешке последице Р. Србији и Србском народу, а он је подлегао тортури у затвору
у Шевенгину.
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Стављање Устава ван снаге - растући апсолутизам Председника Р. Србије
Председник Републике Србије ни сада, по новом Уставу (од 2006. год.), не може да обавља
другу јавну функцију или професионалну делатност (Члан 115 Устава). Председник политичке
странке и носилац предизборне листе врше јавне функције. Те функције нису у оквиру
делатности председника Републике које су прописане Уставом (Члан 112 и Члан 113).
Господин Борис ТАДИЋ је био председник Републике прво изабран на основу Устава из 1990.
год. По том Уставу је био обавезан да штити Устав (Председничка заклетва: 6. пасос Члана 86
Устава Р. Србије из 1990. год). Он је био на време замољен да не дозволи спровођење
противуставних председничких избора ове године. Они су били противуставни јер Власт,
укључујући и њега, није тражила од УН да омогуће и обезбеде Р. Србији да спроведе слободне
изборе на целој територији Косова и Метохије равноправно за све њене држављане без обзира
на националност. Таквим захтевом би Власт Р. Србије показала да се ни правно формално не
одриче ни Косова и Метохије ни својих држављана тамо без обзира на њихову националност.
Одржавање избора на целом Косову и Метохији би омогућило да се утврди колико сада тамо
има пунолетних држављана Р. Србије албанске националности. Тако би се показало и колико
је то Албанаца који су на Косову и Метохији а нису држављани Р. Србије. Уместо да се заложи
за уставно спровођење председничких избора, господин Борис ТАДИЋ је прихватио да као
кандидат изабран на противуставним изборима полаже Председничку заклетву чиме ју је у
току самог полагања истовремено и негирао.
Господин Борис ТАДИЋ је председник Републике. Устав њему не дозвољава да буде ни
председник политичке странке ни носилац изборне листе. Он и политичка странка, конкретно
Демократска странка, чији је он председник, непрекидно делују супротно Уставу. Господин
Борис ТАДИЋ и Демократска странка стално подчињавају функцију председника Републике
својим интересима и политичким ставовима. Тиме се драстично крше и Члан 111 Устава о
томе да Председник изражава јединство и Члан 114 Устава да Председник поштује и штити
Устав. Тиме се крши и Члан 42 (4. и 5. став) Закона о избору народних посланика којим се
одобрава да носилац изборне листе може да буде кандидат за народног посланика или за други
државни орган што је недозвољено председнику Републике (Чланови 112, 113 и 115 Устава).
Закон, повезан с Уставом, такође не дозвољава председнику Републике да буде носилац
изборне листе, те не дозвољава тиме да таква листа буде у Збирној изборној листи.
О неуставности изборне листе бр. 1 „За европску Србију – Борис Тадић“ је био стављен
приговор Републичкој изборној комисији и била је упућена жалба Врховном суду, који
су одбијени јер је приговор био поднет Републичкој изборној комисији после истека
рока од 24 часа. Тако и Републичка изборна комисија и Врховни суд дозвољавају до
сада да народу буде стављена на избор противуставна изборна листа бр. 1 „За европску
Србију – Борис Тадић“ (такође и локална изборна листа „За европски Београд – Борис
Тадић“, одн. све изборне листе чији је носилац председник ТАДИЋ), те стога и
неуставна посланичка Збирна изборна листа објављена 1. маја ујутро. Приговор на њу
је истог дана достављен Републичкој изборној комисији, која је приговор одбила као
неоснован јер се у Збирну изборну листу по закону уносе све проглашене пуноважне
изборне листе, а Комисија је изборну листу бр. 1 „За европску Србију – Борис Тадић“
прогласила пуноважном упркос томе што, не да није успела, већ није ни покушала да
докаже да је та листа противуставна. То не може да се докаже. Она јесте противуставна
без обзира како је Комисија проглашава јер у Уставу стоји (конкретно у 2. и 3. ставу
његовог Члана 194):
„Устав је највиши правни акт Републике Србије.
Сви закони и други општи акти донети у Републици Србији морају
бити у сагласности са Уставом.“
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Зато је поново поднета жалба Врховном суду. Тај допис је адресован истовремено и на
Републичку изборну комисију и на председника ТАДИЋА коме је на крају дописа упућена
следећа МОЛБА:
„Поштовани председниче Републике господине Борисе Тадићу молим Вас да без
одлагања престанете да кршите Устав водећи посланичку изборну кампању као
председник Демократске странке и носилац изборне листе тако што ћете:
1. Да одмах повучете своје име и презиме као носиоца изборне листе са свих
изборних листи чији сте носилац и да о томе известите Републичку изборну
комисију, Врховни суд, и јавност.
2. Да истовремено престанете да водите посланичку изборну кампању и да је
препустите онима који на то имају право по Уставу и Закону, јер Ви као
председник Републике то не смете да чините.
3. Да као председник Демократске странке учините да Демократска странка одмах
одреди нове носиоце изборних листи чији сте Ви садашњи носилац и да о томе
известите Републичку изборну комисију, Врховни суд, и јавност.
4. Да се потом, такође без даљих одлагања, повучете с положаја председника
Демократске странке.
Прихватањем и хитним спровођењем прве три тачке из ове молбе Ви би сте на
најједноставнији и најблажи начин разрешили ову ситуацију, а што Вам је и уставна
дужност. У ту ситуацију сте нас све Ви и увели.
Надам се да коначно увиђате не само да сте обавезни по Уставу да испуните све четири
тачке ове молбе, да је то за добро Р. Србије и целог народа, за Демократску странку, и
за Ваш ауторитет демократског Председника.
Ако то учините онда ова жалба Врховном суду аутоматски постаје безпредметна и цео
процес се завршава на, по мојој оцени, најбољи могући начин.
У супротном, тј. у случају да Ви одбијете ову Молбу, очекујем да ће Врховни суд да
заштити Устав, уставни поредак, државу и државност Републике Србије, као и вољу
држављана исказану усвајањем Устава на референдуму, те да ће да врати изборни
процес на уставни и законски ток.“
Председник ТАДИЋ, који је посебно обавезан Председничком заклетвом да поштује и штити
Устав, чини до сада супротно. Он задржава да буде носилац изборних листи. Он јавно, и све
активније и активније, све жешће и жешће, води посланичку изборну кампању за изборне
листе чији је он носилац као да је у питању председничка изборна кампања. Он остаје да и
даље буде председник Демократске странке. Није ли то исказ његове особите осионости?
Ово показује како председник ТАДИЋ постепено ставља Устав ван снаге истовремено
успостављајући све шире и дубље свој апсолутистички деспотизам с тенденцијом да прерасте
у диктатуру.
Уверен у успешност и неприкосновеност свог деспотизма створеног представљањем себе као
неоспорног демократе, председник ТАДИЋ све чешће, ових дана непрекидно, преузима да
води политику Р. Србије. Устав му на то не даје никакво право (Чланови 112 и 113 Устава о
делатности председника Републике). То је искључиво право и обавеза Владе Р. Србије
(Чланови 122 и 123 Устава). У том свом узурписању власти, председник ТАДИЋ својим
присуством не само да је подржавао већ је и потврђивао да је потпис министра Ђелића на
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Споразуму с Европском Унијом пуноважан у име Р. Србије. А на тој церемонији, пре
потписивања, је лично Оли Рен рекао да се чуди премијеру Коштуници што се противи
потписивању споразума када у његовом члану 135 јасно пише да се Споразум не односи на
Косово и да ће питање Косова посебно да се решава. То знаћи да се тим Споразумом не
признаје да је Косово и Метохија суверени део Р. Србије. Исти значи да Европска Унија и
даље проблем националне (албанске) мањине вештачки претвара у територијални проблем
Косова и Метохије. Упркос свему, председник ТАДИЋ је пажљиво пратио да ли министар
Ђелић добро потписује Споразум. Тиме је председник ТАДИЋ вероватно стекао уверење да је
коначно прешао границу између демократског и деспотског Председника, те је по повратку
наставио да се веома активно ангажује у предизборној кампањи за Демократску странку као
њен противуставни председник и председник Републике. Тиме он нама показује своју моћ да
функцију председника Републике може и сме да подређује и подчињава интересима своје
политичке странке. Тиме он од Р. Србије прави суштински једнопартијску државу, а
државничку и државну функцију Председника поистовећује с партијском.
Не би зато било изненађујуће ако би Демократска странка следећем саставу Народне
скупштине предложила допуну Устава: да се ограничење на два председничка мандата не
примењује на господина Бориса ТАДИЋА, већ да му се за његове, по њеној оцени,
далекосежне позитивне резултате, Уставом омогући да буде, без даљих избора, председник Р.
Србије докле год он то хоће, тј. доживотно ако жели. Тако би се на комунистички начин
поново повратио монархистички дух у доживотности Председника, који је ишчезао 1980.
године. Тада се угасио ум југословенског Председника који је био посвећен, по његовим
речима, пре свега светском покрету несврстаних. Уместо његовог Југословенства сада
председник ТАДИЋ Србији даје, просто „поклања“, своје Европејство. О томе које је и какво
је то Европејство је потребан посебан новински простор.

Истина о владајућем Европејству ЕУ - Срби без дилеме?
Само ћу да споменем следеће. То званично Европејство Европске Уније (ЕУ) и водећа западна
медија се острашћено постављају према Србији и целом Србском народу од 1990. тако да
поништавају резултате Другог Светског Рата, обезвређују племенито херојство свих
антифашистичких бораца, прихватају, подржавају и штите васпостављање фашизма против
Србије и Србског народа. Непрекидна пропаганда против Србског народа и Србије од 1990,
која надмашује здружену гебелсовскку и стаљинистичку пропаганду, је ефикасно средство
којима обмањују своје народе увлачећи их несвесне у растући фашизам против Срба и Србије.
То званично, владајуће, Европејство, заједно с претходним и садашњим Председником и
Владом САД, или под њиховим вођством, је поставило Р. Србију, Србски народ и све остале
држављане Р. Србије пред избор:
- да Р. Србија и Србски народ прихватају њихове оптужбе и да зато морају безпоговорно
да наставе да усвајају услове које им они постављају, а несагледавајући куда их то
воде, и стално продубљујући своју економску, политичку, културну, образовну,
историјску и духовну зависност од њих,
или
- да се Р. Србија и Србски народ истином супротставе њиховим лажима, да одбију да им
се подчињавају, да одбију њихову окупацију Р. Србије, пре свега Косова и Метохије, и
да се одлучно боре за елиминисање албанског фашизма позивајући цео
антифашистилки свет да се придружи тој борби ради заустављања и искорењивања
васпостављеног фашизма не само у Србији и из Србије већ и из Европе и света. Овиме
би Србија и Србски народ остали верни својим прецима кроз целу историју, посебно
што би као земља и народ опет, као и 1941., били први који би повели отворену борбу
против неофашизма. Овиме би се Срби и Србија определили да уживају у оном
животном стандарду који могу да постигну користећи првенствено сопствене изворе.
Овиме би Срби и Србија показали да су као исконски европски народ остали одани
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слободарству и поштовању воље већине народа. Тиме би помогли западноевропским
народима и америчком народу да поврате те вредности и у раду и деловању својих
власти. Тек потом би државно сједињавање са Европском Унијом могло да буде
природно; могло ако би се власт Уније оканула подршке фашизму, пре свега на Косову
и Метохији, да не поништава резултате Другог Светског Рата, да својим народима
изнесе истину о Србима и Србији, о албанском фашизму, о неправедном прогону Срба
из Крајине и Славоније, о неприхватљивом непоштовању србских референдума у
Крајини, Славонији, Босни и Херцеговини. Тиме би Срби показали да своје историјско
искуство с Југославијом и Југословенством знају да примене да не би понављали
грешке директно их замењујући Европском Унијом и званичним, владајућим,
Европејством. Тиме би Срби показали да су од старина били и остали европски народ и
да стварају будућност сагласно суштинским људским и националним вредностима у
позитивном европском духу.

Противуставно Председниково деловање – бирачи свесни избора?
Растуће противуставно деловање председника Бориса ТАДИЋА ставља држављане Р. Србије
да се определе
- за прихватање таквог противуставног рада, иступања и ангажовања председника
Бориса ТАДИЋА и његовог све дубљег и ширег апсолутистичког деспотизма који води
ка диктатури, чиме се даје пример и право сваком држављанину Р. Србије да крши
Устав и закон што доводи до суштинског стављања Устава ван снаге,
или
- за одбијање и заустављање противуставног деловања председника ТАДИЋА и враћање
рада Председника и свих државних органа на уставни и законити пут, чиме се и сви
држављани још једном обавезују да поштују и следе Устав и закон.
Хоће ли политичке странке јасно да изложе бирачима своје ставове о овим питањима?
Држављани Р. Србије имају прилику да се о свему овоме изјасне 11. маја ове године. Ако овај
текст успева да их учини свесним суштине избора 11. маја, онда је он у целости остварио своју
сврху.

Београд, 5. мај 2008. год.
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