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СРЕДСТВА ЈАВНОГ ОБАВЕШТАВАЊА
ДРЖАВЉАНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ: у Републици Србији и ван ње

Полазећи од државне традиције српског народа и равноправности свих грађана и
етничких заједница у Србији,
полазећи и од тога да је Покрајина Косово и Метохија саставни део територије
Србије, да има положај суштинске аутономије у оквиру суверене државе Србије и да
из таквог положаја Покрајине Косова и Метохија следе уставне обавезе свих
државних органа да заступају и штите државне интересе Србије на Косову и
Метохији у свим унутрашњим и спољним политичким односима,
грађани Србије доносе
УСТАВ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 1
Преамбула Устава.

Република Србија је држава српског народа и свих грађана који у њој живе,
заснована на владавини права и социјалној правди, начелима грађанске демократије,
људским и мањинским правима и слободама и припадности европским принципима и
вредностима.
Члан 1 Устава.

Ниједан државни орган, политичка организација, група или појединац не може
присвојити сувереност од грађана, нити успоставити власт мимо слободно изражене
воље грађана.
2. став члана 2 Устава.

Владавина права је основна претпоставка Устава и почива на неотуђивим људским
правима.
1. став Члана 3 Устава.
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Правни поредак је јединствен.
1. став Члана 4 Устава.

Територија Републике Србије је јединствена и недељива.
Граница Републике Србије је неповредива, а мења се по поступку предвиђеном за
промену Устава.
Члан 8 Устава.

Људска и мањинска права зајемчена Уставом непосредно се примењују.
1. став Члана 18 Устава.

Јемства неотуђивих људских и мањинских права у Уставу служе очувању људског
достојанства и остварењу пуне слободе и једнакости сваког појединца у праведном,
отвореном и демократском друштву, заснованом на начелу владавине права.
Члан 19 Устава.

Пред Уставом и законом сви су једнаки.
1. став Члана 21 Устава.

Људско достојанство је неприкосновено и сви су дужни да га поштују и штите.
1 став Члана 23 Устава.

Председник Републике изражава државно јединство Републике Србије.
Члан 111 Устава.

Приликом ступања на дужност, председник Републике, пред Народном скупштином
полаже заклетву која гласи:
„Заклињем се да ћу све своје снаге посветити очувању суверености и целине
територије Републике Србије, укључујући и Косово и Метохију као њен саставни део,
као и остваривању људских и мањинских права и слобода, поштовању и одбрани
Устава и закона, очувању мира и благостања свих грађана Републике Србије и да ћу
савесно и одговорно испуњавати све своје дужности.“
3. и 4. став члана 114 Устава.

Пописом се обухватају:
1)
држављани Републике Србије, страни држављани и лица без држављанства који
имају пребивалиште у Републици Србији, без обзира да ли се у моменту пописа налазе у
Републици Србији или у иностранству;
2)
домаћинства лица из тачке 1. овог става;
3)
станови и друге настањене просторије.
Пописом се обухватају и држављани Републике Србије, страни држављани и лица
без држављанства који имају пребивалиште у иностранству, а који у моменту пописа
најмање годину дана бораве у Републици Србији.
Члан 2 Закона о попису становништва, домаћинстава и станова 2011. године.

Пописом се не обухвата особље страних дипломатско-конзуларних представништава,
чланови њихових домаћинстава и станови у својини страних држава.
Члан 3 Закона о попису становништва, домаћинстава и станова 2011. године .

Попис припрема, организује и спроводи Републички завод за статистику.
1 став Члана 8 Закона о попису становништва, домаћинстава и станова 2011. године.
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Министарство за Косово и Метохију, у сарадњи с Републичким заводом за
статистику, организује и спроводи попис на територији Аутономне покрајине Косово и
Метохија преко пописних комисија које формира за потребе пописа.
Министар надлежан за Косово и Метохију посебним упутством ближе уређује
спровођење пописа на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија.
Обуку чланова пописних комисија и пописни материјал за извршење пописних
активности из става 1. овог члана обезбеђује Републички завод за статистику.
Члан 16 Закона о попису становништва, домаћинстава и станова 2011. године .

Ваша екселенцијо председниче Републике Србије господине Борисе ТАДИЋУ,
Предмет:

Молба да Ви, као председник Републике, на основу уставних права и обавеза
председника Републике, зауставите без одлагања попис становништва
само у једном делу Републике Србије.

На основу Устава (Преамбула, Чланови 1 – 4, 6, 8, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 37-39, 51, 56, 97 99, 111, 112, 114, 115, 139, 194) и Закона о попису становништва, домаћинстава и станова
2011. године, ради њиховог поштовања и оживотворења, ради веродостојности података о
становништву Републике Србије, ради њихових једнаких права пред Уставом и законом и
права на слободу и мир, дужни сте, да без одлагања зауставите попис становништва само у
једном делу Републике Србије, јер се не одвија на Косову и Метохији, те Вас молим да то и
учинте, а с обзиром да у Републици Србији врховни државни органи нису објавили ни ратно
стање, ни ванредно стање ни стање окупације њене територије ни поробљености њених
држављана у њој, и с обзиром да је у стварности њена територија под страном окупацијом
изразито испољеном на Косову и Метохији где је неноружани и незаштићени народ потпуно
неоправдано поробљен, потлачен, без слободе и права на неометано кретање и на
мирнодопски живот, подвргнут протеривању, хапшењима, тортури, мучењу и убиствима.
Немојте, Ваша екселенцијо Председниче, да дозволите да пописивачи, ради обезбеђивања
личне и породичне егзистениције, траже од народа да учествује у овом противуставном и
противзаконитом попису становништва, и да преко њих Ви и Влада приморавате народ на то.
НАПОМЕНА: Данас сам се прво телефонски обратио Републичком заводу за статистику (2412-922, локал за
директора). Молио сам да ми кажу где могу да нађем акт којим је одлучено да се попис становништва не одвија
на Косову и Метохији (а пошто је организовано да се одвија у осталом делу Р. Србије). Речено ми је да је
директор на путу, да они за такав акт не знају и да је о томе одлучило Министарство за Косово и Метохију, да
су они службеници који извршавају упутства претпостављених, да се по правилима УН попис спроводи када у
земљи влада мир, да нема нереда. На моју примедбу да у Србији не влада мир саговорник је нешто рекао и
спустио слушалицу. Потом су ми телефонски (3111- 425) из тог Министарства тврдили да је Републички завод
за статистику по закону (1. став Члана 8, овде цитираног) обавезан да организује и спроведе попис и да они
немају никакав писани акт да се попис не изводи на Косову и Метохији, али да у садашњој ситуацији ни ја не
бих дао своје дете да иде тамо да врши попис.

С поштовањем,
Београд, 04. 10. 2011. год.

Др. Љубомир Т. ГРУЈИЋ
ЈМБГ 2910939710225
Џона Кенедија 31/15,
11070 Београд
062/8399-551
* http://www.istina-pravda-mir.info
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АМАНЕТ СРБСКОМ НАРОДУ
Србскa Пoстojбинa,
дух србскe Вeрe,
душa Србскoг нaрoдa,
кoлeвкa србскe културe,
пoнoс србскoг рoдoљубљa,
ризница србског слободарства,
исконски завет србске храбрости,
зeмљa нaтoпљeнa србскoм крвљу за слободу,
дoкaз србскe човечности и људске сoлидaрнoсти,
симбoл србскe гoстoпримљивoсти и праведности,
стaлнa Пaтриjaршиja Српскe Прaвoслaвнe Црквe и Светосавља,
трајан кaмeн тeмeљaц слoбoдних и нeзaвисних србских држaвa,

KOСOВO и METOХИJA
су били, jeсу и oстaћe нeрaздвojив дeo Србиje.
Ниje пoстojaлa, нити пoстojи нити ћe бити
личнoст, гeнeрaциja или гeнeрaциje,
Влaдa или институциja, Прeдсeдник или Moнaрх,
билo кo или билo штa, нeкo или нeштo
ниje биo/билo, ниje и нeћe бити oвлaшћeнo
дa у имe Србскoг нaрoдa,
у имe Србиje и/или билo кoje србскe држaвe,
прихвaти – пoтпишe - дозволи
расрбљавање, oкупaциjу, чaк oдвajaњe
Koсoвa и/или Meтoхиje oд Србиje.
Свaкo тaквo рaзмaтрaњe, сaгaлaснoст или пoтпис
свако такво пасивно или активно прихватање
je билo, jeстe и билo би нeустaвнo, нeвaжeћe,
и нeприхвaтљив aкт нaциoнaлнe вeлeиздaje.
ОСЛОБАЂАЊЕ СРБА И ОБНАВЉАЊЕ
СРБСКИХ СВЕТИЊА И ИМАЊА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ
JE СВЕТИ ЗАДАТАК СРБСКОГ НАРОДА.
Србски рoдитeљи, бaбe и дeдe, србски прeци
живим и будућим србским гeнeрaциjaмa.

