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Држављанима и политичким странкама Републике Србије
Средствима јавног обавештавања - јавности преко интернета

Предмет:

Шта Вам је важније од народа и његове Републике Србије?
I део: Петиција за одбијање предлога озакоњења инквизиције
прихватањем предлога за допуну члана 387 Кривичног закона

На основу члана 56 Устава /1/ Републике Србије и на основу члана 1, члана 4, првог става члана 2, и
члана 98 Устава /1/, а у име 4299 држављана Републике Србије, Народној скупштини Републике
Србије упућујем следећу петицију и тражим да Народна скупштина јавно одговори на њу. Она гласи:

ПЕТИЦИЈА НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ
да Народна скупштина не прихвати предлог допуне члана 387 Кривичног
закона који гласи:

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Народна скупштина је надлежна и обавезна да поштује истину о народу и држави
Устав Републике Србије својим члановима 1-3 и 5 обавезује Народну скупштину да поштује истину о
Србском народу и социјалну правду, утврђује и забрањује да политичке странке непосредно врше
власт или да је потчине себи.
Устав Републике Србије својим чланом 7 утврђује да је свечана песма "Боже правде" државна химна.
Њу су певали народни посланици приликом полагања своје заклетве да ће своју дужност народног
посланика обављати предано, поштено, савесно и верно Уставу, бранити људска и мањинска права
и грађанске слободе и по свом најбољем умећу служити грађанима Србије, истини и правди (2. став
члана 17 Закона о Народној скупштини).
Народна скупштина је врховно представничко тело уставотворне и законодавне власти у Републици
Србији (члан 98 Устава /1/). Она је меродавна да одбије предлог те допуне Кривичног закона.

Петиције државним органима да поштују истину о Србском народу, Републици Србији,
Републици Српској и да не доносе неоправдану и нестиниту Декларацију о Сребрениц.
54 држављана Републике Србије је државне органе подсетило на уставну обавезу да политика
Републике Србије може да се заснива само на истини и правди /2: а,б/.
41 држављана Републике Србије је обавестило државне органе да је планирана Декларација о
Сребреници, коју је Народној скупштини био наложио (из иностранства) тадашњи председник
Републике Борис Тадић, ништавна док је народ не усвоји на референдуму /3/.
56 држављана Републике Србије је тражило од власти да поштује истину, а не да прихвата неистине и
лажи, о Србском народу, о Републици Србији и о Републици Српској /4/.

У Београду је 2600 држављана Републике Србије у току јавног потписивања (11.05.2010 - 30.06.2011)
потписало петицију Народној скупштини за расписивање референдума по свакој од 11 најважнијих
питања за народ и државу /5: а,б/. Прво питање је гласило:
"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. године?"
У току јавног потписивања у Београду (4.04.2011 - 30.06.2011) захтева за оставку / смену
председника Бориса Тадића, захтев је потписало 1548 држављана Републике Србије. Међу разлозима
тог захтева су његово непоштовање истине о Србском народу и о стању на Косову и Метохији, и
његов налог Народној скупштини да донесе оптужујућу Декларацију о Сребреници против
Републике Србије, Републике Српске и Србског народа, супротну истини /6: а - г /.
Озакоњење инквизиције: трасирање пута ка ропству
Предложена допуна члана 387 Кривичног закона значи одузимање права на јавно изражавање
сопственог мишљења и става о усвојеном акту. То је супротно члановима 1-3, 18-21, 23, 25, 26, 43 и
46 Устава /1/. То отвара могућности појачаној самовољи и неодговорности власти према народу,
приморавање човека и народа да прихватају неистину и лаж. То спутава истраживање и забрањује
јавно објављивање резултата истраживања. То омогућава да се пишу уџбеници за нашу омладину са
неистинама и лажима о сопственом народу и о својој држави. То значи да ће од деце да се тражи да
прихватају и говоре те неистине и лажи о сопственом народу. То забрањује и слободу песништва и
народног предања. То представља увођење инквизиције. Она никад није била спровођена у Србији од
домаћих власти и Србски народ је није никада до сада прихватио. Она омогућава увођење диктатуре,
насиље власти као неометано увођење ропства што је строго забрањено првим ставом члана 26
Устава /1/.
Инквизиторска забрана изношења истине о стварном геноциду - геноциду над Србима
Следећи став власти Европске Уније и налог тадашњег председника Републике Бориса Тадића (коме
је ово велика прилика да се јавно покаје за то) Народна скупштина је усвојила неприхватљиву
Декларацију о Сребреници. Њоме се прихвата лаж да су Срби извршили геноцид над југословенским
муслиманима (сада названим: Бошњаци) у Босни и Херцеговини 1995. године. Већ следеће чињенице
оповргавају оптужбу да су Срби извршили такав геноцидни злочин:
- Генерал Ратко Младић је спасавао муслиманске цивиле, од деце до старица и стараца од
ратног истребљења. Сведчанство су аутентични филмови /7: а - ђ/.
- Нису била јавно показана тела масакрираних Бошњака одмах онда за када се тврди да су
Срби масакрирали преко осам хиљада Бошњака.
- Приликом испитивања ДНК касније откриваним мртвима за које се тврдило да су жртве
геноцида није било дозвољено србским представницима да томе присуствују.
- Преко три хиљаде лица, чија су имена на списку жртава тог неодиграног геноцида, су касније
учествовали на изборима у Босни и Херцеговини.
У име 4299 држављана Републике Србије тражим од сваког народног посланика који тврди да су
Срби извршили геноцид у Сребреници 1995. године да јавно изнесе (необориве и истините) доказе за
такво тврђење и да с доказима наведе имена свих лица која су организовала и/или спроводила такав
геноцид. Ако народни посланик то не учини, а гласа за прихватање наведене допуне члана 387
Кривичног закона, он политички став руководства своје странке прихвата као приоритетан у односу
на Устав и покушава да од Народне скупштине направи политичку институцију супротно члану 98

Устава /1/ и да та политичка странка непосредно вршу власт што је забрањено последњим ставом
члана 5 Устава /1/.
Оптужба против Срба за неодиграни геноцид је разглашена по целом свету да се не би чула истина о
масакрима хиљада недужног цивилног Србског становништва у Босни и Херцеговини, почевши од
убиства на србској свадби у Сарајеву и масакра у Сјековцима почетком 1992. године, па преко
масакара Кравицама, Братунцу, .....
Озакоњивање те оптужбе против Срба о неодиграном геноциду над Бошњацима и даље наметање те
неистине јесте упечатљив геноцидан однос према Србима с циљем искорењивања Србског народа.
То озакоњавање је кривично дело (члан 174 Кривичног закона).
Прихватањем наведене допуне члана 387 Кривичног закона биће кривично гоњен и кажњен сваки
наставник који својим ученицима буде износио истину да Срби нису извршили геноцид у
Сребреници (и било где и било када). Нашој деци и потомству ће да се неоправдано намеће
неописива национална срамота и љага потпуно неоснована, заснована на лажима и обновљеној
нацистичкој геноцидној пропаганди против Србског народа ради његовог истребљења. То
истребљење би се онда одвијало и кроз наше школство на нашој деци и потомству.
Када наша деца и потомци буду открили и утврдили истину, а она ће бити откривена кад тад јавно и
незауставиво, они ће се потпуно оправдано не само стидети већ и гадити данашњих генерација
Србског народа ако, на првом месту ви, народни посланици усвојите, а ми, остали држављани
Републике Србије, прихватимо такве лажне оптужбе против Србског народа, Републике Србије и
Републике Српске.
Господо и госпође народни посланици:
 Ви који сте учествовали у доношењу Декларације о Сребреници 2010. године сада имате
прилику да се покајете одбијањем наведеног предлога за допуну члана 387 Кривичног закона.
 Ви који сте сада чланови владајућих странака имате прилику да покажете да су вам Устав и
слободе и права човека и народа, истина о нама и правда, важнији од политичког става Ваше
странке и да не прихватате да Ваша странка непосредно врши власт мимо народне воље
записане у Уставу.
 Ви, који сте чланови сада опозиционих странака, надам се, да ћете са потпуно заложити
користећи сва уставна и законска права и средства да се не прихвати предлог наведене допуне
члана 387 Кривичног закона.
Сви ви сада пролазите кроз јавну проверу верности и оданости народу, Републици Србији и
њеном Уставу /1/, тј. својој јавној заклетви. Надам се да их неће изневерити.
У супротном Вам се поставља следеће питање:
Шта Вам је важније од народа и Републике Србије?
Сваки народни посланик је знао још пре свог кандидовања да је ситуација у Србији врло тешка, не
само због иностраних притисака и уцена, неоправдивих санкција и бомбародања, гнусне лажне
пропаганде широм света против Србског народа, Републике Србије и Републике Српске од стране
власти и водећих политичара и медиа неких западних држава и, нажалост, власти, водећих
политичара и медиа већине југословенских народа, већ и због противуставних деловања и аката

наших највиших државних органа /8: а, б/. Свако од вас је добровољно и својевољно прихватио да
буде кандидат за народног посланика. Певањем химне "Боже правде" и полагањем заклетве народног
посланика, сваки народни посланик се обавезао да поштовање народа, његове слободе, слободе и
права човека, одбрана Републике Србије поштовањем Устава, имају потпуни и недискутабилни
приоритет над ставовима политичке странке чији је члан и над личним ставовима ако ти ставови
нису у складу с Уставом. Народни посланик има право и слободу да изнесе свој став, али нема право
да учествује у доношењу одлуке супротне Уставу. Нема то право, јер својим учешћем у доношењу
противуставне одлуке народни посланик обезвређује своју заклетву чиме престаје пуноважност
његовог посланичког мандата, а тиме се он одриче и од државне и химне "Боже правде".
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