НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Председник госпођа професор др
Славица ЂУКИЋ ДЕЈАНОВИЋ
Трг Николе Пашића 13, 11000 Београд

ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ господин Борис ТАДИЋ
Народна канцеларија Председника Републике
Масарикова 5/VI, 11000 Београд
ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И
ПОДПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ И
МИНИСТАР УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Господин Ивица ДАЧИЋ
Немањина 11, 11000 Београд
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Полицијска Управа за град Београд – Управа полиције
Одељење за јавни ред и мир
Булевар Деспота Стефана бр. 107, 11000 Београд
СРЕДСТВА ЈАВНОГ ОБАВЕШТАВАЊА
ДРЖАВЉАНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ: у Републици Србији и ван ње
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.
Правни поредак је јединствен.
Уређење власти почива на подели власти на законодавну, извршну и судску.
Однос три гране власти заснива се на равнотежи и међусобној контроли.
Судска власт је независна.
Члан 4 Устава.
Нико не може вршити државну или јавну функцију која је у сукобу са његовим другим функцијама,
пословима или приватним интересима.
1. став члана 6 Устава.
Народна скупштина је највише представничко тело и носилац уставотворне и законодавне власти у
Републици Србији.
Члан 98 Устава.
Председник Републике изражава државно јединство Републике Србије.
Члан 111 Устава.
Председник Републике не може обављати другу јавну функцију или професионалну делатност.
Члан 115 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.
Председник Републике разрешава се због повреде Устава, одлуком Народне скупштине, гласовима
најмање две трећине народних посланика.
Члан 118 Устава
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Предмет: Народни зборови ради јавне подршке Захтеву да Народна скупштина, без
одлагања, спроведе по Уставу поступак разрешења председника Републике
господина Бориса ТАДИЋА положаја и функције председника Републике Србије.
На основу Устава, ради његовог поштовања (Преамбула, Чланови 1 – 4, 6, 8, 10, 13, 16,
18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 37-39, 43, 46, 50 - 56, 97 - 99, 108, 109, 111, 112, 114, 115, 117, 118,
122 – 124, 194), значи ради васпостављања независности, територијалне целовитости и
државног јединства Републике Србије и слободе њених држављана, побољшања њихових
животних и радних услова у целој Србији, Народној скупштини је 1. септембра ове године
био поднет Захтев 1548 (хиљаду пет стотина четрдесет осам) држављана Републике Србије:
Захтевамо господинe Борисe ТАДИЋУ да до 1. септембра 2011. године поднесете оставку на

захтеваћемо да
Народна скупштина, без одлагања, спроведе по Уставу поступак Вашег
разрешења положаја и функције председника Републике Србије.
функцију и положај председника Републике Србије, а aко то не учините,

Господин Борис ТАДИЋ се оглушио о све раније молбе, предлоге, упозорења и о овај Захтев
њему достављен 1. јула ове године! Народна скупштина још није покренула тај поступак!

ОБАВЕШТЕЊЕ
Обавештавам Вас да ћу, на основу Устава (наведених његових чланова) и у
својству аутора текста Захтева и организатора његовог јавног потписивања, од суботе,
29. октобра ове године да стојим викендом за одговарајућим пултом (за којим је било
јавно потписивање тог Захтева) испред споменика Ослободиоцу Београда и осталих пет
највећих места у Србији Кнезу Михаилу од 16 до 18 часова, када нема падавина.
Свако има право да и ту, и тада, говори у смислу Устава. Свако лично одговора за
своје иступање. Ко жели да га сви тада присутни чују нека обезбеди техничка средства.

ПОЗИВ
сваком држављанину Републике Србије, што значи и свим њеним државним службеницима,
свим државним институцијама, свим политичким странкама, свим синдикатима, не само да
помогну организовање зборова и одржавање викендом народних зборова од 16 до 18 часова
широм Србије, и у иностранству пред амбасадама Републике Србије, већ и да активно учествују
у њима, ради подршке Захтеву Народној скупштини да без даљег одлагања на хитној седници
покрене, и ефикасно спроведе, уставни поступак за разрешење господина Бориса ТАДИЋА
функције и положаја председника Републике Србије. Овиме и подржавамо и помажемо
најнапаћенији и најпоробљенији део нашег народа - Србе на целом Косову и Метохији. Можете
ли толико да учините за њих, за своју децу, за себе, за свој народ и своју државу? Хоћете ли?
С поштовањем,

Београд, 24. 10. 2011. год.

Др. Љубомир Т. ГРУЈИЋ,
ЈМБГ 2910939710225
Џона Кенедија 31/15
11070 Београд
062/8399-551 од 10 до 19 часова
http://www.istina-pravda-mir.info
http://www,truth-justice-peace.com
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