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српски народ у земљи и расејању широм света, заједно и равноправно са свим грађанима
Републике Србије, 2018. године, доноси
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2.

Забрањује се председнику Републике, председнику Владе или било ком државном
функционеру.....
- да прихвати и у име Републике Србије потпише "Споразум о нормализацији
односа" са сепаратистичким властима "Косовa",.....
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Обавезују се представници државних органа из тачке 1. и 2. ове Народне резолуције,
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Обавезују се представници државних органа из тачке 1. и 2. ове Народне резолуције,
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4.

Захтева се од највиших државних органа да:
-

5.

да предузму расположиве мере према Савету безбедности и Секретаријату УН,
захтевајући да се преговори са косовским Албанцима наставе искључиво на
основу садржаја и у духу Резолуције 1244, .....

4.

званично констатују фактичко стање "ратне окупације дела територије",
покрајине Косово и Метохија,... и о томе обавесте међународну заједницу, пре свих
Савет безбедности и Секретаријат УН, како би се прецизно дефинисало стварно
стање на терену и обезбедила припадајућа значајна заштита српског и осталог
становништва на простору Косова и Метохије, предвиђена Хашким и другим
конвенцијама, од својевољног поступања окупационих војних снага и њихових
паравојних и парабезбедносних савезника и других агресивних група на територији,
и заштитила имовина Републике Србије.

Забрањује се државним органима и представничким телима......,
-

-
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-

5.

да покрећу иницијативу, врше пропаганду, а затим и распишу евентуални
референдум.... којим би се грађани директно или индиректно...., навели, довођењем
у заблуду, да се опредељују о територији покрајине Косово и Метохија и њеном
уставном статусу у оквиру уставног поретка Републике Србије.
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6.

Ставља се на знање највишим представницима државних органа Републике Србије,
као и свим релевантним међународним чиниоцима, на првом месту Савету безбедности
УН,
- у случају игнорисања захтева и налога из Народне резолуције... српски народ у земљи
и расејању и грађани Србије, неће признати такав акт, унапред га проглашавајући
противуставним и криминалним чињењем за које је предвиђено кривично гоњење
према Глави двадест осмој Кривичног законика Републике Србије.
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7.

Са садржајем Народне резолуције, и израженој политичкој вољи у вези територијалног
интегритета властите државе, званично упознати: Народну скупштину, председника
Републике, Владу Србије, Савет безбедности и Генералног секретара УН, затим ОЕБС,
Европску унију и друге светске организације, констатујући да ће се изражена воља и
одлука носиоца суверености, применити у пракси......
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НЕМА ПРЕДАЈЕ! СВЕ, ОСИМ ИЗДАЈЕ, НА СТРАНИ ЈЕ НАРОДА!
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