
Иницијативни одбор Народне иницијативе 
спроведене по Уставу и закону од 8.ог до 14.ог новембра 2020. г. 

 
Поштовани господине  Александре  Вучићу, председниче Српске напредне странке  

Упркос свему што сте као председник Републике Србије и као председник Српске напредне 
странке противуставно радили и себе довели у ситуацију да не можете и/или немате способности 
да извршавате дужности и функције председника Републике Србије и председника Српске 
напредне странке у складу с Уставом и Резолуцијом СБ УН 1244, али још увек верујући у Ваш 
лични, као и чланова Српске напредне странке,  искрени став да се поштују опредељење нашег 
народа, његова слобода и државотворна посвећеност демократији, записаних у Уставу Републике 
Србије, Вас и чланове Српске напредне странке обавештавамо о нашој одлуци да се обратимо 
народу, такође: политичким, грађанским и синдикалним организацијама. Предлажемо: Вама 
лично, као двоструком противуставном председнику Републике и председнику Српске напредне 
странке, да поднесете неопозиве оставке на обе функције, дужности и положаје, и члановима 
Српске напредне странке да нам се придруже како следи. 

У току је организовање процеса да народ спроведе директно, непосредно, демократски и 
слободно своју сувереност на основу чланова 1 и 2 Устава. Усвојили смо да се то оствари кроз 
седам мирнодопских суверенистичких скупова. На њима ће се народ изјашњавати непосредним, 
слободним и тајним гласањем о Вашем разрешењу господине Александре Вучићу, о разрешењу: 
сваког народног посланика те целе Народне скупштине, члана Владе те целе Владе, судија 
Уставног суда те целог Уставног суда, целе Републичке изборне комисије, и то положаја, функција 
и дужности које заузимате и вршите; о избору нових народних посланика, новог председника 
Владе; о усклађивању противуставних одредби изборних закона с Уставом; о поништавању свих 
противуставних закона и других општих аката, о допуњавању Кривичног законика. Детаљи су 
утврђени у нашим јавним документима Вама достављаним и опет доступним на Ваш захтев. 

 Предлажемо Вам следеће: 

1. Да сви чланови Српске напредне  странке  буду обавештени да могу да се пријаве као 
грађани (без навођења страначког припадништва) за члана Организационог одбора 
Суверенистичког народног скупа општине у којој станују или су пријављени. 
 

2. Да Српска напредна странка кандидује своје чланове за народне посланике, по једног из 
сваке општине, и из сваког места/града и то онолико кандидата колико мандата припадају 
том месту/граду. 
 

3. Да странка кандидује свог једног члана за председника Владе. 

Процес избора председника Републике ће, по Уставу, да води нова, народна, а не партијска, 
Народна скупштина пошто претходно изборне законе усклади с Уставом. 

Сва одговарајућа наша јавна документа и додатна обавештења можете да добијете од Иницијатив-
ног одбора Народне иницијативе писањем на еадресу: od.predaka.potomstvu@gmail.com (помоћна 
еадреса: ustav.srbije@gmail.com) и/или преко поште писањем на адресу: Поштански фах 106, 
Пошта 11070. Кратка телефонска обавештења на 066/067-408 од 10:00 до  16:00 радним даном. 

Надамо се  успешној сарадњи. 
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