
П О З И В   Г Р А Ђ А Н И М А  С Р Б И Ј Е 

 

Позивамо све грађане Србије који би желели двојно држављанство Републике 

Србије и Руске Федерације, све грађане који су свесни заједничке историје словенских 

народа и осећају и гаје братску љубав према Руском народу, да потпишу Захтев којим 

се тражи двојно држављанство грађана Србије од Руске Федерације. 

Еколошки покрет Новог Сада је овај предлог већ уручио Владимиру Путину, 

председнику Владе Руске Федерације током посете Београду 23. марта 2011. године. 

Захтев се може наћи на сајту Еколошког покрета, може се скинути и 

умножавати у неограниченом броју примерака за све заинтересоване грађане Србије. 

Уједно се позивају сви добронамерни грађани Србије да подрже ову иницијативу и 

обавесте своје ближње, пријатеље и познанике о могућности подношења захтева и 

начину достављања попуњеног захтева.  

Захтев је у складу са Уставом и законима Републике Србије, најбољи доказ 

законитости је што припадници мађарске националне мањине из Србије добијају 

двојно држављанство од Мађарске Републике без проблема или оспоравања. 

Двојно држављанство се иначе може добити међусобним споразумом Србије и 

Руске Федерације или само једностраном одлуком Руске Думе, што није у 

супротности са Уставом Србије, која ће сагледати положај угрожених грађана Србије 

и сопствене интересе, на основу чега ће одлучити да ли прихвата поднете захтеве. 

Зато је потребно да се потписан и попуњен захтев достави поштом или лично на 

адресу Еколошког покрета Новог Сада, ул. Војвођанских бригада бр. 17.  односно, 
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године ради одбране Устава и  природног права на живот и опстанак због намере 

Владе Србије да озакони геноцид над својим грађанима легализацијом генетски 

измењених организама.  

Скреће се пажња да се захтеви не могу подносити Руској Думи појединачно, 

нити било којој другој институцији, него само Еколошком покрету, покретачу 

иницијативе за добијање двојног држављанства. Како се буде  прикупио одређени број 

захтева, они ће бити укоричени и поднети Руској Думи на одлучивање. 

Акција подношења захтева за добијање двојног држављанства није и неће бити 

временски орочена, нити може бити било како оспорена, све док грађани Србије не 

добију одговор од Руске Думе, позитиван или негативан. 

Све додатне информације око подношења захтева за двојно држављанство и 

одржавања протестног скупа, грађани Србије могу добити на сајту Еколошког 

покрета: www.ekopokret.org. rs или нa телефоне: (021) 529-096 и (021) 420-175.  
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