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Доставља се преко Интернета:
Јавност
Средства јавног обавештавања

Поштовани председниче Владе и министре унутрашњих послова господине ДАЧИЋУ и
сви Влада у целини,

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 Косово 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
(Преамбула Устава Републике Србије)

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 Републике Србије)

Сувереност потиче од грађана који је врше референдумом, народном иницијативом и
преко својих слободно изабраних представника.
Ниједан државни орган, политичка организација, група или појединац не може
присвојити сувереност од грађана, нити успоставити власт мимо слободно
изражене воље грађана.
(Члан 2 Устава Републике Србије)
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Владавина права је основна претпоставка Устава и почива на неотуђивим људским
правима.
Владавина права се остварује слободним и непосредним изборима, уставним
јемствима људских и маљинских права, поделом власти, независном судском влашћу и
повиновањем власти Уставу и закону.
(3. Члан Устава Републике Србије)

Недопуштено је деловање политичких странака које је усмерено на насилно рушење
уставног поретка, кршење зајамчених људских или мањинских права или изазивање
расне, националне или верске мржње.
Политичке странке не могу непосредно вршити власт, нити је потчинити себи.
(3. и 4. став Члана 5 Устава Републике Србије)

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

Аутономне покрајине су аутономне територијалне заједнице основане Уставом, у
којима грађани остварују право на покрајинску аутономију.
Република Србија има Аутономну покрајину Војводину и Аутономну покрајину Косово
и Метохија. Суштинска аутономија Аутономне покрајине Косово и Метохија
уредиће се посебним законом који се доноси по поступку предвиђеном за промену
Устава.
Нове аутономне покрајине могу се оснивати, а већ основане укидати или спајати по
поступку предвиђеном за промену Устава. Предлог за оснивање нових или укидање,
односно спајање постојећих аутономних покрајина утврђују грађани на референдуму,
у складу са законом.
Територијa аутономних покрајина и услови под којима се може променити граница
између аутономних покрајина одређује се законом. Територија аутономних покрајина
не може се мењати без сагласности њених грађана изражене на референдуму, у
складу са законом.
(Члан 182 Устава Р. Србије)
Заклињем се на оданост Републици Србији и својом чашћу обавезујем да ћу
поштовати Устав и закон, да ћу дужност члана Владе вршити савесно, одговорно и
предано и бити посвећен очувању Косова и Метохије унутар Републике Србије.
(Заклетва у Члану 5 Закона о изменама и допуна закона о Влади, Службени гласник бр. 101/07)

На основу Члана 56 Устава молим, Вас председниче Владе и министре унутрашњих
послова господине Ивице Дачићу, и Владу у целини, да јавно

ОДГОВОРИТЕ НА СЛЕДЕЋА ПИТАЊА:
1. С обзиром да је Р. Србија члан Уједињених нација, и с обзиром на Вашу изјаву
председниче Владе и министре унутрашњих послова господине Ивице Дачићу да
сте спреман да разговарате о пријему Косова у Уједињене нације, с обзиром на
Устав Р. Србије (Преамбула, Чланови 1 – 3, 5, 8 и 182 Устава Р. Србије), с обзиром
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на Закон о изменама и допуна закона о Влади (Службени гласник бр. 101/07) (Члан
5 Закона), и с обзиром да је прошло више од три дана од те Ваше изјаве
председниче Владе и министре унутрашњих послова господине Ивице Дачићу
зашто још нисте поднели неопозиву оставку на положаје и функције
председника Владе и министра унутрашњих послова?
2. С обзиром да сте дубоко прекршили Устав Р. Србије (Преамбулу, Чланове 1 – 3, 5,
8 и 182 Устава Р. Србије) и Закон о изменама и допуна закона о Влади (Службени
гласник бр. 101/07) (Члан 5 Закона), када ћете председниче Владе и министре
унутрашњих послова господине Ивице Дачићу да поднесете неопозиву оставку
на положаје и функције председника Владе и министра унутрашњих послова?
3. С обзиром на Устав Р. Србије (Преамбула, Чланови 1 – 3, 5, 8 и 182 Устава Р.
Србије) с обзиром на Закон о изменама и допуна закона о Влади (Службени
гласник бр. 101/07) (Члан 5 Закона), с обзиром да је прошло више од три дана од те
изјаве председника Владе и министра унутрашњих послова господина Ивице
Дачића, и с обзиром да Влада није реаговала на то у складу с Уставом и законом,
зашто Влада још није поднела неопозиву колективну оставку?
4. С обзиром да је председник Владе и министар унутрашњих послова господин
Ивица Дачић дубоко прекршио Устав Р. Србије (Преамбулу, Чланове 1 – 3, 5, 8 и
182 Устава Р. Србије) и Закон о изменама и допуна закона о Влади (Службени
гласник бр. 101/07) (Члан 5 Закона), с обзиром да је прошло више од три дана од те
изјаве председника Владе и министра унутрашњих послова господина Ивице
Дачића, и с обзиром да Влада није реаговала на то у складу с Уставом и законом,
када ће Влада да поднесе неопозиву колективну оставку?
С поштовањем,
Београд, 18. јануар, 2013. г.

Др Љубомир Т. Грујић
Џона Кенедија 31/15
11070 Београд

