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1-1/2020 (Београд, 16.06.2020.)

Службене новине
Државе Србиje
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Прва конститутивна седница

Привремене Скупштине народа достојног Србије

Садржај:

А.1. Одлука о формирању Привремене Скупштине народа достојног Србије - 
приступом грађана Републике Србије.

А.2. Одлука о формирању тела од једанаест (11) чланова, под називом Веће мудраца.

A.3. ПРОГЛАС НАРОДА
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О Д Л У К А

А.1.

Дана 16. јуна 2020.године, слободном вољом народа без политичара одржана је прва 
конститутивна седница Привремене Скупштине народа достојног Србије у Београду, на 
платоу испред зграде Народне Скупштине Републике Србије, Трг Николе Пашића бр.13, 
са почетком у 17 часова, и по 1. тачки дневног реда једногласно је донета следећа

О Д Л У К А

Формира се Привремена Скупштина народа достојног Србије – приступом грађана 
државе Србије.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: 1-V/1/1/2020
Датум: 16.06.2020. године
Лета Господњег 7528
                                                  Председник Привремене Скупштине народа достојног Србије

                                                                                                                       Оливера Ж. Илић с.р.

Формира се тело од једанаест (11) чланова, под називом Веће мудраца, чији задатак би 
био надзор над радом чланова Привремене владе народа достојног Србије, када буде 
оформљена.  

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: 1-V/1/2/2020
Датум: 16.06.2020. године
Лета Господњег 7528
                                                  Председник Привремене Скупштине народа достојног Србије

                                                                                                                       Оливера Ж. Илић с.р.

А – Привремена Скупштина народа достојног Србије

А.2.

Дана 16. јуна 2020.године, слободном вољом народа без политичара одржана је прва 
конститутивна седница Привремене Скупштине народа достојног Србије у Београду, на 
платоу испред зграде Народне Скупштине Републике Србије, Трг Николе Пашића бр.13, 
са почетком у 17 часова, и по 2. тачки дневног реда једногласно је донета следећа

А.1.

А.2.
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ПРИВРЕМЕНА СКУПШТИНА НАРОДА ДОСТОЈНОГ СРБИЈЕ

ПРОГЛАС НАРОДА

А.3.

Ми, овде присутни, постајемо највиши орган власти у нашој земљи, држави Србији. Пре 
свега, изражавамо се својом слободном вољом као пунолетни грађани ове земље и носиоци 
суверенитета. 

Дана 16. јуна 2020. године у Београду основана је Привремена Скупштина народа 
достојног Србије. На дан оснивања ове скупштине, Народна скупштина Републике Србије, 
која је конституисана 3. јуна 2016. године, у свом једанаестом (11) сазиву није обављала 
своју надлежност у пуној мери, како је успостављено чланом 99 Устава Републике Србије.

На дан доношења ове одлуке и  оснивања овога Сабора, ове наше Скупштине  мандат, који 
је Народна скупштина Републике Србије дала  Влади Републике Србије, а који је трајао до 
3. јуна 2020.године1,  истекао је паралелно са истеком  мандата Народне Скупштине која је 
ту Владу и изабрала. Дакле, позивајући се на члан 2 Устава Републике Србије, присутни 
држављани Србије, као непосредни носиоци суверенитета, сагласношћу својих слободних 
воља,  приступили  су  конституисању  Привремене  Скупштине  народа  достојног  Србије. 
Узимајући у обзир ту чињеницу, конституисана је ова наша Скупштина као привремено, 
законодавно и извршно тело Србије. Ми доносимо све одлуке које је овлашћена да доноси 
Влада. С обзиром да радимо и да живимо и постојимо у заиста тешким, свакодневно све 
тежим условима, реч је о хитним одлукама. А ово наше законодавно и извршно тело је само 
привремено. 

По редовној процедури, следи успостава свих органа власти. Стога смо ми овде овлашћени 
да доносимо одлуке којима ћемо отклонити препреке које стоје на путу формирања наше 
државе Србије.

Желимо  да  изјавимо  да  у  наставку  ове  конститутивне  седнице  ми,  сви  овде  присутни, 
доносимо  писмено израђену одлукu о утвђивању неважности свих штетних уговора и свих 
аката, међународних и домаћих који су донети у претходном периоду, a који иду на штету 
нашег народа и наше државе Србије.

Списак свих тих аката са уговорима и одлукама биће изложени јавности и у медијима да се 
тачно зна на које се одлуке то односи. 

Желимо да нагласимо да је примена тих неважећих прописа у овој земљи забрањена. Когод 
то буде примењивао, на силу или какогод, мораће кривично да одговара.     

Уз молитве наших Светих Отаца, с љубављу у срцу према нашем Творцу који је милостив 
и својим штитом нас заклања, наша је обавеза према прошлости и нашим прецима који су 
своје  животе  дали  да  ми  живимо  у  слободи,  као  и  наша  обавеза  према  нашој  деци  и 
наследницима како би остали  у овој земљи и они живели у слободи. 

У Београду, 16. јуна 2020. године.
                                           
                                                  Посланици Привремене Скупштине народа достојног Србије 

А.3.



Контакт: 

Веб страница: http:// www.privremenaskupstinanarodasrbije.com
 
Е –пошта: skupstina.naroda.srbije@gmail.com

Ју Тјуб канал (YouTube)

                  Привремена Скупштина народа достојног Србије. Сва права задржана. 

Службене
новине
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Број: 1-V/1/П/2020
Датум: 16.06.2020. године
Лета Господњег 7528
                                                  

1 Mandat tadašnjim poslanicima je istekao 2.juna 2020.godine, u 24:00.


