МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Полицијска Управа за град Београд – Управа полиције

Одељење за јавни ред и мир
Булевар Деспота Стефана бр. 107,
11000 Београд

ПРИМЉЕНО У ПИСАРНИЦИ
ПУ ЗА ГРАД БЕОГРАД

ДАНА 24 MAY 2017
орг. јед. 03/16/3

Доставља се (без података о личним документима и бројевима телефона, који се достављају МУПу):

Средства јавног обавештавањa и јавност
Предмет:

КОНКРЕТИЗАЦИЈА ДАТУМА И ВРЕМЕНА У ПРИЈАВИ МИРНОДОПСКОГ
НАРОДНОГ СКУПА ПОДРШКЕ НАРОДНИМ ПОСЛАНИЦИМА КОЈИ ПОШТУЈУ
СВОЈУ ЗАКЛЕТВУ И УСТАВ

На основу Устава (Преамбула, Чланови 1 – 3, 18, 19, 21, 23, 43, 46, 50, 51, 97 – 99 и 114
Устава), МУП-у Републике Србије – Полицијској управи за град Београд - Одељењу за јавни
ред и мир - је пријављен 05.05.2017., број 03/16/3:

МИРНОДОПСКИ НАРОДНИ СКУП ПОДРШКЕ
НАРОДНИМ ПОСЛАНИЦИМА
КОЈИ ПОШТУЈУ СВОЈУ ЗАКЛЕТВУ И УСТАВ
У пријави је било наведено да ће се скуп одржати у току седнице Народне скупштине која се
буде одржавала ради проглашења Александра ВУЧИЋА за председника Републике.
Ново драстично погоршање ситуације Срба на Косову и Метохији и тенденција за потпуно
насилно, противуставно и супротно Резолуцији СБ УН 1244, издвајање Косова и Метохије из
Републике Србије /1/ - /6/ захтевају одлучну реакцију народа и власти Републике Србије у
складу с Уставом. Зато, а и ради спречавања противуставног преузимања дужности
председника Републике, наведени скуп се пријављује за уторак, 30. маја о.г., од 17:00 до
20:00 часова пред Народном скупштином.
У складу са Зконом о окупљању грађана, достављају се још и следећи подаци:
1. Организатор скупа и вођа окупљања је Љубомир Т. ГРУЈИЋ, бр. возачке дозволе:
познат полицији, телефон: познат полицији.
2. Организатор ангажује редарску службу. Одговорно лице за редарску службу је
Драган Миловић.
3. Лице задужено за техничку опрему (озвучавање скупа и допрему одговрајуће опреме
за озвучење, за бину и постављање бине), је Филип ИВАНОВИЋ, број возачке
дозволе: познат полицији, ауто марке Reno Master, регистарски број: познат полицији.
4. Циљ скупа је:


Спречавање противуставне предаје дужности председника Републике Србије.
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Поштовање Устава по коме лице не може да преузме дужности председника
Републике пре свог инаугурисања, и да једино лице које је меродавно и обавезно
преузме дужности председника Републике по истицању његовог мандата јесте
председник Народне скупштине (трећи став члана 114 Устава и члан 120
Устава), чему је супротна најава председника Републике Томислава Николића да
ће дужности председника Републике предати 31. маја о.г. неинуагурисаном
лицу за председника Републике /7/.



Пружање подршке народним посланицима који поштују заклетву и Устав и
зато не признају и не прихватају заклетву и инаугурисање Александра Вучића
за председника Републике /8/.



Ради стварања услова: за ослобађање народа, за заустављање општег пропадања и
растурања Републике Србије и за васпостављање целине и надлежности Републике
Србије; ради избора и инаугурисања лица за председника Републике које је досадашњим
својим животом, радом, делима и иступањима показало и доказало да поштује Устав
и да је спремно да верно својој председничкој заклетви извршава дужности
председника Републике Србије

МИ, ДРЖАВЉАНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ,
ПОДРЖАВАМО НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ
КОЈИ ПОШТУЈУ СВОЈУ ЗАКЛЕТВУ И УСТАВ
ТЕ НЕ ПРИЗНАЈУ И НЕ ПРИХВАТАЈУ НИ ЗАКЛЕТВУ
НИ ИНАУГУРИСАЊЕ АЛЕКСАНДРА ВУЧИЋА
ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ
Само ти народни посланици задржавају свој посланички легитимит, могу и
обавезни су да наставе седницу Народне скупштине да би у складу с Уставом:
I.

поништили изборе
неуставности;

од 2. априла због њихове нерегуларности и

II.

расписали опште: председничке, парламентарне и локалне, изборе;

III.

распустили досадашњу Републичку изборну комисију;

IV.

извршили избор нове Републичке изборне комисије;

V.

извршили избор Надзорног одбора за праћење рада Републичке изборне
комисије и спровођење изборног процеса са становишта Устава и закона;

VI.

извршавали дужности Народне скупштине везане само за изборе и за
конституисање новоизабране Народне скупштине.
МИ, ПРИСУТНИ ДРЖАВЉАНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ,
ЗАХТЕВАМО ДА НОВА НАРОДНА СКУПШТИНА
СТАВИ ВАН СНАГЕ СВА ПРОТИВУСТАВНА АКТА
КОЈА СУ НАШЕ ВЛАСТИ ДОНЕЛЕ ИЛИ СУ ПОТПИСАЛЕ
СА ДРУГИМ ДРЖАВАМА ПОЧЕВШИ ОД 8. НОВЕМБРА 2006. ГОДИНЕ.
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5. У случају да неко покушава да изврши провокацију или физички неред, организатор
скупа или одговорно лице за редарску службу ће захтевати да се ослободи простор
око тог лица, а од тог лица ће се захтевати да мирно напусти скуп.
6. У случају потребе да прођу полицијска, или ватрогасна возила или возило хитне
помоћи или друго службено возило Републике Србије, биће им отворен несметан
пролаз.
Референце
/1/
/2/
/3/

/4/
/5/
/6/

После 18 година наше муке, ви нас асимилујете у некакве „Косоваре“??? Ви, назови Срби!
Ви, тобожње патриоте!
https://facebookreporter.org/2017/05/21/глас-косова-и-метохије-после-18-година-н/
ЧЕМУ ОВО ВОДИ!?
https://facebookreporter.org/2017/05/21/okupirane-teritorije-zvonko-mihajlovic-o-licnim-dokumentima-cemu-ovo-vodi/

Кад нестану шиптарски савезници у Београду, прича о Великој Албанији биће завршена
https://facebookreporter.org/2017/04/28/kad-siptarski-saveznici-nestanu-u-beogradu-prica-ovelikoj-albaniji-bicezavrsena/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+facebookreport
er%2FkFXR+%28%D0%A1%D0%A0%D0%91%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%A4%D0%91%D0%A0%D
0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%29
Иван Максимовић – У својој земљи, под туђом владом
https://facebookreporter.org/2017/05/20/okupirane-teritorije-ivan-maksimovic-u-svojoj-zemlji-pod-tudjom-vladom/

Др Снежана Антонијевић - ОКУПИРАНА СРПСКА ТЕРИТОРИЈА – КОСОВО И МЕТОХИЈА
https://facebookreporter.org/2017/05/22/okupirana-srpska-teritorija-kosovo-i-metohija/

Положај радника Телекома Србије на Косову и Метохији потпуно је безизлазан, а
медији и јавност о томе ћуте…

https://facebookreporter.org/2017/05/22/polozaj-radnika-na-kim-potpuno-je-bezizlazan/
/7/

Nikolić: Biću Vučiću veza za Rusiju i Kinu, primopredaja dužnosti 31. Maja

/8/

Господину АЛЕКСАНДРУ ВУЧИЋУ, проглашенoм изабраним кандидатом за председ-ника
Републике и председнику Владе

http://beta.rs/vesti/politika-srbija/61642-nikolic-bicu-vucicu-veza-za-rusiju-i-kinu-primopredaja-duznosti-31-maja

http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2017_05_21LTG_VucicuSlike.14072231.pdf
https://facebookreporter.org/2017/05/21/проф-др-љубомир-т-грујић-александре-в/

Београд, 24. мај, 2017. год. `

С поштовањем,
Др Љубомир Т. Грујић, с.р., редовни професор у пензији,
организатор скупа и вођа окупљања, у своје име, у име осталих
331 потписника петиције https://www.peticije24.com/sssss за
смену Томислава Николића и целе Владе под председништвом
Александра Вучића, и у име 468 потписника захтева народној
скупштини да смени Томислава Николића и целу Владу те и
њеног председника Ивицу Дачића и потпредседника Александра
Вучића:
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2013_0
4_09NrSkps_DrzavniUdar.28870414.pdf
Џона Кенедија 31/15, 11070 Београд
http://www.ssssseternal.org , ustav.srbije@gmail.com
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