ЗАКЉУЧЦИ МИРНОДОПСКОГ НАРОДНОГ СКУПА

НАРОДНА СКУПШТИНА
 Председнику Скупштне госпођи Маји Гојковић
Свакој посланичкој групи:
 Посланичка група Српска напредна странка
 Посланичка група Социјалистичка партија Србије
 Посланичка група Српска радикална странка
 Посланичка група Доста је било
 Посланичка група Демoкратска странка
 Посланичка група Социјалдемократска партија Србије
 Посланичка група Партија уједињених пензионера Србије
 Посланичка група Двери
 Посланичка група Демократска странка Србије
 Посланичка група Јединствена Србија
 Посланичка група Либерално демократска партија – СДА Санџака
 Посланичка група Нова Србија
 Посланичка група Савез војвођанских Мађара – Партија за
демократско деловање
 Посланичка група Покрет социјалиста – Народна сељачка странка –
Уједињена сељачка странка
 Посланичка група Лига социјалдемократа Војводине – Зелена странка
 Посланичка група Социјалдемократска странка, Народни покрет Србије
 Госпођи Светлани Булајић, генералном секретару:
за сваког народног посланика: sekretar@parlament.rs
Трг Николе Пашића 13
11000 Београд
Средства јавног обавештавањa и јавност

Сви присутни и учесници на, МУПу пријављеном, јавном
Мирнодопском скупу подршке народним посланицима
који поштују своју заклетву и Устав,
одржаном пред Народном скупштином
од 17:00 до 19:30 часова у уторак 30. маја 2017. године,
су једногласно усвојили следеће закључке
и овластили организатора и водитеља скупа
да их поднесе Народној скупштини:

1.

Александар Вучић не може да буде инаугурисан за председника Републике СРБИЈЕ

Александар Вучић је у својству (пот)председника Владе деловао и доносио акта супротно Уставу
наносећи дуготрајне штетне последице народу и држави, чиме је вишеструко пута газио своју
заклетву члана Владе:
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.
Члан 5 Закона о изменама и допуна Закона о Влади.
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Зато он не може да буде пример и водич држављанима Републике Србије у поштовању Устава и
закона нити да испуњава много захтевнију и важнију председничку заклетву:
" 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,
Он не може да даје пример поштовања заклетве и зато не може да буде ни врховни командант
војске Србије чији је сваки војник и официр положио војничку заклетву:
Ја (име и презиме), заклињем се својом чашћу, да ћу чувати и бранити независност,
сувереност и територијалну целовитост Републике Србије.
http://www.vs.rs/index.php?video_archive=true&year=2017&month=0&page=2
Александар Вучић не може да положи одану, верну, искрену, веродостојну председничку заклетву и
зато његово инаугурисање представља противуставно дело против државе и народа.
2.

Сваки народни посланик је дужан да поштује Устав, закон и своју заклетву:

Заклињем се да ћу дужност народног посланика обављати предано, поштено,
савесно и верно Уставу, бранити људска и мањинска права и грађанске слободе
и по најбољем знању и умећу служити грађанима Србије, истини и правди!
2. став члана 17 Закона о Народној скупштини
Зато је дужан да не прихвати и не призна ни председничку заклетву ни инаугурисање
Александра Вучића за Председника Републике и тиме задржава легитимитет народног
посланика.
Сваки народни посланик који прихвати заклетву и инаугурисање Александрра Вучића за
председника Републике делује против Устава, одбацује и гази своју посланичку заклетву, губи
легитимитет народног посланика и не може више да учествује у реду Народне скупштине.
3.

Легитимни народни посланици треба:

 да изаберу новог председника Народне скупштине ако је садашњи изгубио
легитимитет народног посланика,
 да пониште противуставно, с многим нерегуларностима и недемократски, одржане
и спроведене председничке изборе 2. априла о. г.,
 да промене и ускладе изборни закон с Уставом,
 да распусте Републичку изборну комисију и изаберу нову,
 да изаберу Надзорни одбор који ће да надгледа спровођење целог изборног процеса и
рад Републичке изборне комисије,
 да објаве опште изборе: председничке, парламентарне и локалне изборе и да се они
одрже по Уставу и закону равноправно за све држављане Републике Србије у њој и ван
ње,
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 да извршавају административе послове до конституисања нове Народне скупштине,
 да нова Народна скупштина замрзне или поништи сва противуставна документа
садашње и претходних власти:


да, све док народ на референдуму не донесе одлуку о томе,

замрзне

противуставну пријаву за учлањење Републике Србије у ЕвропскуУнију, јер је
већина њених чланова спроводила неоправдиве санкције против нас, развила
србомрзачку пропаганду засновану на лажима већу од Гебелсове и њоме затровала
своје народе мржњом против Срба и Србије, јер је учествовала у НАТО
бомбародвању Србије, у растурању Србије, у васпостављању шиптарског нацизма
против Србије и Велике Албаније коју је Хитлер створио, јер је погазила резултате
Другог светског рата и на Балкану и у Европи, и зато што не поштује ни Устав
Републике Србије ни Резолуцију СБ УН 1244;


да поништи противуставну Резолуцију Народне скупштине од 13. јануара 2013.
године, којом је признала противуставно створене од шиптарских терориста ПИС
за легитимне државне органе на Косову и Метохији, стављање Срба тамо под
шиптарски нацистичку окупацију и којим је захтевала наставак процеса учлањења
Републике Србије у Европску Унију,



да поништи све противуставне «Бриселске споразуме»,



да раскине споразум «СОФА» са САД о војно-техничкој сарадњи јер је власт САД
била главни актер и у санкцијама, у стварању и ширењу лажи и србомрзачке
пропаганде против Срба и Републике Србије, у бомбардоавању и у растурању
Републике Србије, у васпостављању шиптарског нацизма и окупације Србије и у
васпостављању Велике Албаније коју је Хитлер створио, јер је погазила резултате
Другог светског рата и на Балкану и у Европи и у свету, и пошто власт САД и сада
не испуњава уговорну обавезу да поштује северенитет Републике Србије, зато што
не поштује ни Устав Републике Србије ни Резолуцију СБ УН 1244;



да раскине ИПАП споразум с НАТО пактом, који је безразложно, неоправдано,
нацистички бомбардовао Србију и затровао је уранијумом за следећих 14,5
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милијарди година, затто што је заштитник васпостављене нацистичке окупације
Косова и Метохије и довеђења Срба у скоро ропски положај, зато што не поштује
ни Устав Републике Србије ни Резолуцију СБ УН 1244, и зато што у том споразуму
НАТО само диктира Републици Србији шта ми морамо да урадимо у свим
областима, без икаквих својих обавеза према нама).
Београд, 31. мај, 2017. год. `

С поштовањем,

Др Љубомир Т. Грујић, редовни професор у пензији,
организатор и водитељ Скупа,
Џона Кенедија 31/15
11070 Београд
http://www.ssssseternal.org , ustav.srbije@gmail.com
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