


НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ  
Председнику Владимиру ОРЛИЋУ и генералном секретару Срђану СМИЉАНИЋУ,  
с молбом да овај документ у ПДФу проследи сваком народном посланику,  
sekretar@parlament.rs 
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ПРЕКО ИНТЕРНЕТА СЕ ДОСТАВЉА: 

ДРЖАВЉАНИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, СТРАНКАМА, ПОКРЕТИМА И МЕДИИМА 

УПРАВНOM СУДУ 
Председници Радојки МАРИНКОВИЋ  
Немањина 9    
11000 Београд 
predsednik@up.sud.rs, kabinet@up.sud, portparol@up.sud.rs 
 

УСТАВНОМ СУДУ  
Председници Снежани МАРКОВИЋ 
kabinet.predsednika@ustavni.sud.rs, sekretar.us@ustavni.sud.rs, 
 
МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 
Министру Братиславу ГАШИЋУ 
info@mup.gov.rs 
 
ВОЈСЦИ СРБИЈЕ 
ГЕНЕРАЛШТАБУ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ 
НАЧЕЛНИКУ ГЕНЕРАЛШТАБА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ генерал потпуковнику Милану МОЈСИЛОВИЋУ, 
vojska.srbije@mod.gov.rs 
 
СРПСКОЈ ПРАВОСЛАВНОЈ ЦРКВИ 
Светом Архијерејском Сабору и Светом Архијерејском Синоду, kp@spc.rs, info@spc.rs, 
Рашко-Призренској епархији у егзилу, uredniksrbinaokup@gmail.com, 

Њ.К.В. ЈУГОСЛОВЕНСКОМ ПРЕСТОЛОНАСЛЕДНИКУ И ПРЕТЕНДЕНТУ НА КРУНУ, ПРЕСТО И ТРОН 
СРБИЈЕ Александру Петра КАРАЂОРЂЕВИЋУ, pr@dvor.rs 
 
Предмет: Хитна ванредна седница Народне скупштине 
 
Поштовани председниче Народне скупштине господине Владимире ОРЛИЋУ, 
поштоване све народне посланице и поштовани сви народни посланици, 
 
Народној скупштини у претходном сазиву (конституисаној 03.08.2020. г.) смо били поднели доказе да 
Александар ВУЧИЋ није испуњавао нити испуњава кључни уставни услов да може да буде кандидат за 
председника Републике Србије и да зато није њен, наш, Председник /А/, /Б/. 
 
Вама смо се обраћали три  пута /1/ - /3/.  Пружили смо Вам доказе /1/ да је Александар ВУЧИЋ  доказивао, 
доказао и наставио да лично доказује да нема пословну способност да буде председник Републике Србије 
(у складу с Уставом) и да је зато противуставан цео процес његовог избора и проглашења за председника 
Републике као и прихватање његовог читања председничке заклетве за његову заклетву председника 
Републике.  Детаљније видети на „Ју тјубу“  снимак наше јавне конференције: „СРБИЈА БЕЗ ПРЕДСЕДНИКА“. 
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Нисте до сада прихватили да поништите противуставне изборе за председника Републике одржане 
03.04.2022. г. Ви сте прихватили да будете посланички кандидати и изабрани по Закону о избору народних 
посланика који: утврђује да бирачи не могу непосредно да бирају народне посланике (члан 2 Устава) већ 
су приморани да бирају листе назване Изборне листе, што је супротно ставу 1 члана 2 Устава. Тиме се 
грађанима одузима сувереност што је забрањено ставом 2 члана 2 Устава. Тај Закон одбацује једнакост 
бирача и једнакост кандидата за народне посланике захтевом да најмање 10.000 бирача потпише предлог 
изборне листе без обзира колико је имена кандидата на њој. Супротно је ставу 1 члана 21 Устава.  Уводи 
цензус којим се озакоњују крађа гласова бирача и посланичких мандата, кривотворење и фалсификовање 
изборног резултата, што је супротно владавини права, социјалној правди, људским правима гарантованим 
чланом 1 Устава, и озакоњује кривично дело по члану 161 Кривичног законика. Тај Закон уводи неједнакост, 
привилегију и дискриминацију изборних листи прихватањем да једна изборна листа носи име председника 
Републике: „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Заједно можемо све“ и повећањем за 30% вредност гласова бирача 
датих изборној листи националне мањине која није прешла цензус од 3%. Зато је и овај сазив Народне 
скупштине противуставан. То треба да прекинете. 
 
После избора, да бисте ступили на дужност и преузели функције народног посланика морали сте да 
положите народу Заклетву народног посланика. Положили сте је јавно, усмено и писмено бирачима, тј. 
народу. Њоме сте се обавезали да ћете да поштујете Устав. То сте до сада одбијали. Претерали сте. Зато 
опет од вас тражимо да почнете да извршавате своју заклетву, да поштујете Устав и као најхитније да: 
1.  поништите противуставне изборе за председника Републике, 
2.  поништите противуставне изборе за народне посланике и за одборнике, 
3.  ускладите Закон о избору председника Републике и Закон о председнику Републике с Уставом, 
4.  ускладите Закон о избору народних посланика с Уставом, 
5. распишете изборе за председника Републике. 
6.  Да председник Народне скупштине, на основу члана 120 Устава, врши дужности председника 

Републике и распише изборе за народне посланике и одборнике.  
7.  Да распустите постојећу Републичку изборну комисију и да изаберете нову чији ће чланови имати 

пословну способност да извршавају дужности у складу с Уставом. То значи и да спроводе у дело ЗАХТЕВ 
57 грађана /4/после сваких избора (датум у цитираном тексту /4/ је важан само да покаже да је то 
тражено још 2020. године и да није испуњено, а осим тог датума цео текст остаје непромењен да важи). 

 
Поново вас све упозоравамо да прекинете да срозавате значај, углед и ауторитет Народне скупштине 
одређене члановима 98, 99, 118 и 124  Устава и да будете народни представници (став 1 члана 2 Устава), а 
не послушници носиоца изборне листе; да штитите сувереност народа (члан 2 Устава), а не појединачне, 
личне, групне, страначке интересе одбацивањем суверености грађана, владавине права и правде.  
 
У Републици Србији постоји само један државни програм: њен Устав. 
 
Прекините да се надмудрујете по страначким основама. Посветите се уставном очувању државе, 
слободама и правима народа доносећи законе само у складу с Уставом (члан 194 Устава) и прихватајући 
међународна акта такође само у складу с Уставом (чланови 16 и 194 Устава). 
 
Ако међу вама има посланика који извршавају своју заклетву дату народу, значи који поштују Устав, онда 
то покажите по пријему овог документа својим јавним писменим Захтевом председнику Народне 
скупштине да без одлагања сазове ванредну седницу Народне скупштине и да на њој Народна скупштина 
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поступи по нашим уставним захтевима 1 - 7. С обзиром на наша ранија, досад безуспешна, обраћања /1/ - 
/3/ вама, и на одвијање ситуације у земљи и у народу, довољно вам је седам дана, од дана подношења 
овог документа, да то све спроведете у дело. 
 
Ако то не учините одмах, већ допустите даље одвијање процеса растурања наше државе и истребљивања 
њеног јединог конститутивног народа –  (Сербског / Србског) српског народа (члан 1 Устава), којим 
постојано противуставно руководи противуставно проглашени председник Републике Александар ВУЧИЋ, 
онда приморавате народ на потпуну легитимну самоодбрану и одбрану своје дедовине Србије. 
 
Референце 
 
/А/ Народној скупштини: „Александар ВУЧИЋ нити је могао да буде кандидат за председника 

Републике Србије нити може да буде њен Председник“, Орг. Јед. 03 Број 07-1230/21-4, 11.04.2022. 
г. Потписало 7 грађана. 

 
/Б/  Народној скупштини: „Народна скупштина не може Александра ВУЧИЋА да прогласи за 

председника Републике Србије у складу с Уставом“, Орг. Јед. 01 Број 07-1230/21-6, 27.05.2022. г. 
Потписало 10 грађана. 

 
/1/ Народној скупштини: „Ослободите Републику Србију противуставне власти Александра ВУЧИЋА и 

успоставите уставну владавину Републиком Србијом“, Орг. Јед. 03 Број 07-1230/21-7, 05.08.2022. г. 
Потписало 10 грађана. 

 
/2/ Народној скупштини: „Ваш избор: извршавање или одбацивање Ваше заклетве; саботажа или 

спровођење Устава Републике Србије“, Орг. Јед. 03 Број 07-1230/21, 13.09.2022. г. Потписало 10 
грађана. 

 
/3/ Одлука народа изазвана ставом Народне скупштине да одбаци заклетву, саботира Устав и 

опструира његову примену кроз законе“, 21.10.2022. г. Потписало 9 грађана. 
 
/4/ “ЗАХТЕВ” 57 грађана Републичкој изборној комисији (Орг. Јед. 02 Број 013-1032/20, 25.06.2020. г. и 

Орг. Јед. 02 Број 013-1032/20, 26.06.2020. г.) “да Републичка изборна комисија јавно објави, у току 
три дана по објављивању коначних изборних резултата, бирачке спискове добијене од бирачких 
одбора са свих бирачких места о изборима одржаним у недељу 21.јуна 2020. године са ознаком 
код сваког бирача да ли је гласао или није гласао и да сваки бирачки одбор на свом бирачком 
месту објави, у току иста та три дана, бирачки списак са тог бирачког места са ознаком код имена 
сваког бирача да ли је гласао или није гласао.” 

 
 
НАШИ СВОЈЕРУЧНИ ПОТПИСИ С НАШИМ ОСНОВНИМ ПОДАЦИМА СУ НА СЛЕДЕЋОЈ (4.)  СТРАНИЦИ. 
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