
 ПРЕДЛОГ ИНИЦИЈАТИВНОГ ОДБОРА НАРОДУ  

ОДЛУКА 

СУВЕРЕНИСТИЧКОГ НАРОДНОГ СКУПА ОДРЖАНОГ У..................................... .......... ДАНА .......................... ИЛИ 
СУВЕРЕНИСТИЧКОГ САБОРА  НАРОДА ОДРЖАНОГ У..................................... ............. ДАНА .......................... 
1. Разрешавамо Александра ВУЧИЋА  функције, положаја и дужности председника Републике.  Бирамо новог 

председника Републике по Уставу. Изабран је кандидат за кога гласа више од 50% бирача од свих бирача. 
2. Поништавамо противуставне изборе од 21.06. 2020. г. и од 03.04.2022.г. Разрешавамо сваког народног 

посланика и противуставну партијску Народну скупштину. Бирамо народне посланике по члановима 2 и 100 
Устава и по члану 80 Закона о избору народних посланика за нову,  народну,  Народну скупштину. 

3. Укидамо цензус. Поништавамо противуставне чланове 4, 43, 81 – 83 Закона о избору народних посланика и 
Закон о социјалној карти. Нова,  народна,  Народна скупштина је обавезна да усклади чланове 18 и 19 Закона 
о избору Председника Републике с чланом 111 Устава, да у Закон уведе нови члан према члану 116 Устава; 
члан 12 Закона о Председнику Републике да усклади с чланом 116 Устава, и чланове 4, 43, 81-83 Закона о 
избору народних посланика да замени новим усклађеним с Уставом, да у њима не постоје изборне листе и 
цензус; да донесе законе: о забрани доношења и примене општих аката, закона, подзакона, с ретроградним 
дејством; о забрани продаје деце и одраслих (члан 26 Устава); о очувању брака и породице (чланови 62 до 66 
Устава); о забрани продаје државне територије и природних добара; о забрани узимања кредита у име 
државе и народа без референдумске сагласности народа; да допуни Кривични законик одредбама о казнама 
за: издају, велеиздају, деловање супротно Уставу, за одбацивање заклетве државног руководиоца: народног 
посланика, председника Републике, члана Владе, сваког судије и сваког државног тужиоца. 

4. Разрешавамо све чланове Владе и целу Владу. Предлажемо и бирамо председника Владе. Изабран је 
кандидат који је добио укупно највише гласова бирача на Суверенистичким народним скуповима. Он/она 
врши избор чланова Владе и јавно саопштава њен састав на Суверенистичком сабору народа Републике 
Србије пред Домом Народне скупштине у Београду. 

5. Разрешавамо све судије Уставног суда и цео Уставни суд. Задужујемо  нову, народну, Народну скупштину да 
изабере нове судије Уставног суда. 

6. Распуштамо постојећу Републичку изборну комисију. Нова, народна, Народна скупштина да изабере нову 
Републичку изборну комисију. 

7. Поништавамо све међународне договоре, уговоре, споразуме и сва друга међународна документа које је 
председник Републике Александар ВУЧИЋ потписао или које је председница Владе Ана БРНАБИЋ потписала, 
супротно Уставу и/или Резолуцији Савета безбедности Уједињених Нација 1244. Народна, Народна скупштина 
да их огласи неважећим у Службеном гласнику Републике Србије.  

8. Поништавамо сваки домаћи и међународни акт супротан Уставу Републике Србије и/или Резолуцији СБ УН 
1244, а који су донеле или усвојиле власти Републике Србије у њено и наше име од доношења садашњег 
Устава 08.11.2006. г. Народна, Народна скупштина да их огласи неважећим у Службеном гласнику Републике 
Србије. 

9. Народна, Народна скупштина да распише изборе за председника Републике ако ниједан кандидат није на 
суверенистичким народним скуповима и саборима добио подршку више од 50% бирача од свих бирача и 
изборе за одборнике Скупштина општина, по Уставу и по изборним законима усклађеним с Уставом; да 
усклади Закон о референдуму и народној иницијативи с Уставом: да је предлог на референдуму усвојен ако 
је за њега гласала већина од свих бирача; да одлучи да држава сваком потрошачу електричне енергије 
поклони један примерак Устава Републике Србије; да заустави процес учлањења Републике Србије у 
Европску Унију. Он се наставља кад народ на референдуму тако одлучи. 

 

10. ОДЛУКА СУВЕРЕНИСТИЧКОГ САБОРА НАРОДА СРБИЈЕ ОДРЖАНОГ У БЕОГРАДУ .............................. 2021.г. 
Потврђују се  одлуке суверенистичких: општинских народних скупова и месних / градских сабора народа, 
проглашавају се правоснажним, данас ступају на снагу, објављују се у следећем броју Службеног гласника 
Републике Србије.  Истовремено се обавештавају сва напред споменута лица на која се ова Одлука односи.  

ОБРАЗУЈМО ОРГАНИЗАЦИОНЕ ОДБОРЕ СУВЕРЕНИСТИЧКИХ НАРОДНИХ СКУПОВА 
Из сваке општине Републике Србије најмање троје пунолетних људи треба за упутство да се обрате Иниција-
тивном одбору епоштом: od.predaka.potomstvu@gmail.com, или поштом: Поштански фах 106, Пошта 11070.  

СЛОБОДА, ДОСТОЈАНСТВО И ОТАЏБИНА, НЕ ТИРАНИЈА, РОПСТВО И РАЈХ 
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