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Амбасади Сједињених америчких држава у Србији,
оквир даље билатералне сарадње Покрета и Амбасаде,

разумевање два национална интереса

Полазећи  од  жеље  да  се  односи  Србије  и  САД  унапреде,  у  циљу 
успостављања пријатељских и стабилних веза,  неопходности да се односи 
Србије  и САД редефинишу и поставе  на здраве  дугорочне темеље,  као и 
потребе за непосредним разговорима, јер су поједини медији у Србији тешко 
оклеветали  наше  ставове  и  потпуно  погрешно  пренели  наше  активности, 
ради унапређења људских права и слобода у Србији, сматрамо неопходним:

1. извињење администрације САД и НАТО војног савеза за бомбардовање 
Србије 1999. године, које је проузроковало погибију хиљаде грађана Србије 
и огромну материјалну штету.

2.  Администрација  САД  да  хитно  повуче  признање  независности  јужне 
српске  покрајине  Косово  и  Метохија.  Такође  САД  да  се  заложе  за 
поштовање суверенитета и територијалног интегритета Србије код чланица 
НАТО пакта, ако могу да изврше такав утицај.

3. Повратак српске Полиције или руских мировних оружаних снага у северни 
Космет  и  српске  енклаве,  јер  је  КФОР  избегао  да  разоружа  албанске 
екстремисте и терористе који угрожавају живот Срба на Косову и Метохији. 
Заложићемо се снажно у духу Православља да не буде одмазде и реваншизма 
према Албанцима на Космету, већ да се успостави толерантно мултиетничко 
друштво уз поштовање референдумског Устава Србије.

4. Изградња сувереног,  демократског,  стабилног поретка у Србији који би 
градио  пријатељске  односе  са  САД.  Такође  САД  да  ускрати  подршку 
садашњем  марионетском  поретку  који  је  дошао  на  власт  оружаним, 
насилним превратом уз губитак два људска живота само 5. октобра. Даља 
подршка  садашњем  режиму  компромитује  САД и  њен  углед  у  Европи  и 
свету. Ми ћемо се снажно заложити да будућа суверена демократска власт не 
угрожава економске и друге интересе грађана и корпорација САД, као и да 
не буде реваншизма према америчким пријатељима.                                   (1/3)



  

5.  Да  у  наредном  периоду  обуставите  финансирање  невладиних 
организација, политичких странака, медија и др у Србији. Молимо вас да нам 
доставите спецификацију донација и инвестиција Амбасаде САД и других 
државних установа САД у Србији од 1. јануара 1999. године.

6. Поштовање Дејтонског споразума, државних атрибута Републике Српске и 
граница Србије.

7.  Поштовање резолуције 1244 СБ УН на чије  поштовање САД обавезују 
морал,  Хришћанство  и  међународно  право.  Непристрасна  подршка 
преговорима Србије са косметским Албанцима о степену аутономије Косова 
и Метохије. Омогућити повратак око 250 000 прогнаних Срба у своје домове.

8.  Прихватање  етничког,  језичког,  верског,  културног  и  цивилизацијског 
јединства  Србије  и  Црне  Горе  и  неодвојивости  њихових  националних 
интереса.

9.  Хитно  гашење  Хашког  трибунала  и  ослобођење  свих  политичких 
заточеника,  јер у супротном се поставља питање одговорности америчких 
војника и државних руководиоца за злочине над Србима 1999. године.

10.  Затворити  Канцеларију  НАТО пакта  у  Министарству  одбране  Србије; 
отворити ако постоји потреба другу канцеларију саветодавног карактера ван 
Министарства. Америчка безбедносна доктрина да прихвати:

а) да Србија није претња САД и НАТО, што је више него очигледно,
б) армијску структуру Војске Србије пре садашње реформе,
в) сарадња са Војском Србије у борби против тероризма,
г)  свест  о опасности новог геноцида над Србима што би била историјска 
одговорност САД.

11. Војводина као пример мултиетничке и мултикултурне коегзистенције уз 
поштовање  правног  поретка  и  врховне  власти  као  што  је  случај  са 
Калифорнијом у САД. Поштовање референдумског Устава Србије у погледу 
Војводине. Војводина као српска културна баријера ширењу европског духа 
на југ и оријентализма на север. Војводина као потенцијални извор велике 
количине  здраве  и  јефтине  генетски  немодифиоковане  хране  за  америчке 
грађане, што је у обостраном интересу.

12. Ослобођење Улице војводе Миленка за несметан саобраћај.
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13. Објавити јавно извештај о погибији Зорана Вујовића у вашој амбасади у 
време великог народног протеста против независности Космета.

14.  Кориговање  цене  НИС  при  продаји  руском  партнеру,  повлачи 
преиспитивање цене по којој је Сартид продат компанији У.С.Стил.

15. Стратешки природни ресурси Србије су по Уставу Србије неотуђиви, то 
се односи и на изворе пијаће воде. 

Сматрамо да је  у  интересу САД да  не подржи улазак  Србије  у Европску 
унију ради спречавања хегемоније ЕУ на континенту и тиме протеривања 
утицаја САД у региону што се јасно види на примеру мисије ЕУлекс.

                      
                                                                                                                             
Нама је искрено стало да са свим земљама света очувамо пријатељске односе 
и  интезивирамо  двосмерну  сарадњу,  трговинску  размену  итд.  Стога, 
препоручујемо  да  Србију  не  посматрате  као  западни  нити  антизападни 
елемент,  већ као оно што ми јесмо – пријатељски православно словенски 
елемент.

Са жељом да чињенице које су довеле до тога да Срби Американце више не 
зову  "савезницима"  ишчезну,  предајемо  вам  нашу  платформу  будуће 
сарадње са надом да ћете се заложити за њено испуњење. Будите уверени да 
смо отворени за континуитет комуникације и сарадње по питању измене и 
усавршења  ове  платформе  у  обостраном  интересу,  као  и  по  другим 
питањима која ће побољшати односе Србије и САД.

П.С. У случају противречности, важећа је српска верзија.

Београд,
7. октобар 2008.
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