17 05 2010
Поштована дамо / поштовани господине,
Обавештавам Вас да сe од уторка 11. маја, о.г. одвија у Београду јавно потписивање
захтева Народној скупштини да распише

РЕФЕРЕНДУМ

ИСТИНОМ ДО ПРАВДЕ ЗА СЛОБОДУ И МИР
Потписивање се омогућава:
пре подне, од око 10:00 до око 13:00, пред Чесмом на Теразијама (ако је кишовито, онда у
пролазу испод Чесме),
после подне, од око 16:00 до око 19:00, у Кнез Михаиловој (првенствено код бр. 9 одн. 10)
(ако је кишовито, онда или ту или у пролазу испод палате „Албанија“).
У додатку је образац за оне који желе да се укључе у прикупљању потписа. Када га
попуне и потпишу треба да га пошаљу на адресу у њему. Потом ће лично или поштом
добити онолико примерака обрасца за потписивање (такође овде у додатку) колико
одговара броју потписа који оцењују да могу да добију. У обрасцима (а и овде даље) је и
текст дописа који ће бити упућен Народној скуптштини када га буде довољан број
(најмање сто хиљада) држављана Р. Србије потписало.
Управо сам примио следеће писмо од госпође Данице Миловановић, шефа кабинета
председнице Народне скупштине госпође професор др Славице Ђукић Дејановић.
Основни део текста гласи:
„Поштовани,
У вези са Вашим дописом од 23. априла 2010. године, који сте упутили
председници Народне скупштине Републике Србије, у вези потписивања захтева
за расписивање референдума Истином до правде за слободу и мир,
обавештавамо Вас да је председница упозната са истим.“
О прикупљању потписа за расписивање овог референдум су писмено обавештени:
Народна скупштина (Председница госпођа професор др Славица Ђукић Дејановић
и Председник сваке посланичке групе),
председник Републике господин Борис Тадић,
Влада, министар унутрашњих послова и заменик председника Владе господин
Ивица Дачић и Полицијска Управа за град Београд – Управа полиције: Одељење за
јавни ред и мир
Демократска страннка – Борис Тадић, председник,
Демократска страннка Србије - др Војислав Коштуница, председник,

Нова Србија - Велимир Илић, председник,
Социјалистичка партија Србије - Ивица Дачић, председник,
Српска напредна странка – Томислав Николић, председник,
Српска радикална странка – Драган Тодоровић, подпредесдник,
Двери српске и Српски сабор Двери,
Геополитика - Слободан ЕРИЋ, Директор и главни и одговорни уредник,
„ГЛАС ДИЈАСПОРЕ“ - Душан НОНКОВИЋ, Главни и одговорни уредник,
„ГЛАС јавности“ - Стеван БАНКОВИЋ, Директор,
„Недељне Информативне Новине“ - Срђан РАДУЛОВИЋ, Главни и одговорни
уредник,
„НОВИНАР.де“ - Срђан МАРЈАНОВИЋ, Главни и одговорни уредник,
„вечерње НОВОСТИ“ - Манојло Мањо ВУКОТИЋ, Генерални директор и главни
уредник,
„НОВА СРПСКА ПОЛИТИЧКА МИСАО“ – уредници,
„ОТАЧАСТВЕНИ ПОКРЕТ ОБРАЗ“ – чланови,
„ПЕЧАТ“ - Милорад ВУЧЕЛИЋ, Директор и главни уредник,
„ПОГЛЕДИ“ - Милослав САМАРЏИЋ, Главни и одговорни уредник,
„ПОЛИТИКА“ - Мира ГЛИШИЋ - СИМИЋ, Генерални директор,
„ПРАВДА“ - Ана СТЕФАНОВИЋ, Директор,
„ПРАВДА“ - Предраг ПОПОВИЋ, Главни и одговорни уредник,
„СРПСКИ НАРОДНИ ПОКРЕТ 1389“ – чланови,
„СЕРБСКЕ ИНТЕРНЕТ НОВИНЕ“ - Др Слободан Радојев МИТРИЋ, Главни и
одговорни уредник,
„Српска политика“.
Ниједна од следећих РТВ станица није прихватила да објави следећи текст као плаћени
оглас:

„ПОТПИСИВАЊЕ ЗА РЕФЕРЕНДУМ:
ПРЕ ПОДНЕ ТЕРАЗИЈЕ,
ПО ПОДНЕ КНЕЗ МИХАИЛОВА“
o
o
o
o

Радио БЕОГРАД 1 - Жарко ПАЛИЈА, директор маркетинга РТС,
РТВ Студио Б - Александар РАЛЕВ, директор маркетинга и пословног сектора,
„КОШАВА“ – директор маркетинга,
„ПИНК РАДИО“ – директор маркетинга.

Службеник Радио Београда 1 ме је усмено (телефонски на њиховој пријавници) обавестио да им
закон забрањује да објављују оглас / обавештење политичког карактера ван времена избора.

Људи нису обавештени о потписивању за расписивање референдума. Надам се да ћете Ви
подржати ову акцију, сопственим потписима, прикључивањем у организацији овог
потписивања, или макар да што више људи обавестите о овоме. Хвала Вам на пажњи.
С поштовањем.
Београд, 17. мај, 2010. год.
Љубомир Т. Грујић
Додатак:
Џона Кенедија 31/15
1 Образац за оне који скупљају потписе
11070 Београд
2 Образац за потписивање дописа Скупштини
lyubomir_gruyitch@yahoo.com

МОЖЕМО ВИШЕ И БОЉЕ
С МАЛО ТРУДА И ДОБРЕ ВОЉЕ
***********
БУДИТЕ ПОТПИСНИК / ПОТПИСНИЦА
ОВОГ ЗАХТЕВА ЗА РАСПИСИВАЊЕ
РЕФЕРЕНДУМА

*************
НАРОДНА СКУПШТИНА
Краља Милана бр. 14
11000 Београд
На основу Устава (Чланови 1 – 3, 6, 8, 13, 16, 18, 19, 23,
26, 37, 39, 43, 46, 50 - 57, 85, 87 - 89, 93, 97 - 99, 101, 108,
109, 111, 112, 114, 115, 118, 122 - 124, 130 - 133, 194), ми,
потписници и потписнице, тражимо од Народне
скупштине Републике Србије да распише

РЕФЕРЕНДУМ

ИСТИНОМ ДО ПРАВДЕ
ЗА СЛОБОДУ И МИР
да би држављани Републике Србије на њему одговорили
са ДА, или са НЕ, на следећа питања:

1.

Да ли сте за то да се овим референдумом у име
Републике
Србије
поништава
Декларација
о
Сребреници коју су усвојили 127 народних посланика у
Нарoдној скупштини у среду 31. марта 2010. г.?

2.

Да ли сте за то да се овим референдумом опозива Влада?

3.

Да ли сте за то да се овим референдумом опозива
садашњи сазив Народне скупштине?

4.

Да ли сте за то да се овим референдумом господин Борис
ТАДИЋ опозива с положаја и функције председника
Републике и да Народна скупштина спроведе по Уставу
поступак његовог разрешења?

5.

Да ли сте за то да се овим референдумом забрани
узимање нових кредита у име Републике Србије у току
следећих пет година?

6.

Да ли сте за ограничење власништва страним
држављанима на 33% над водним изворима и токовима,
шумском и пољопривредном земљом, путевима и
рудницима?

7.

Да ли сте за то да се приватизација предузећа дозвољава
само уз сагласност запослених?

8.

Да ли сте за то да Република Србија не може да се
учлањује у Европску Унију, нити да се у њено име
подноси кандидатура за то учлањење, све док државе
чланице Европске Уније: не изнесу својим народима
истину о Србији и Србима и док не признају Републику
Србију одређену Уставом, и док оне њене државе које су
и чланице НАТО морално, материјално и финансијски
не обештете Републику Србију и њене држављане за
последице својих учешћа у НАТО агресији 1999. године?

9.

Да ли сте за то да Република Србија и њена војска
остану ван војног савеза НАТО?

10.

Да ли сте зато да Република Србија прекине
дипломатске односе у рангу амбасада с државама које не
признају Републику Србију одређену њеним Уставом по
коме је Косово и Метохија њен нераскидиви део?
ПОТПИСНИЦИ И ПОТПИСНИЦЕ
Списак следи

