
Уговор о демократској купопродаји гласа

Пише: Мироје Јовановић
субота, 02 јун 2012 11:53

  

Закључен дана 5. 5. 2012. године, у Новом Саду, између:

  

Коалиције вечитих победника, са једне стране (Даље: Коалиција) и

  

Подрепка Гњидића, са друге стране (Даље: Гњида),

  

под следећим условима и на следећи начин:

  

1. Предмет овог Уговора је купопродаја гласа на изборима који ће се одржати у недељу
6 .маја 2012. године. Под изборима уговорне стране подразумевају све изборе на
одређеном бирачком месту и то: за председника Републике, за Народну скупштину, за
Покрајинске посланике – по оба система, и за локалне изборе.

  

2. Уговорне стране опредељују цену једног гласа у висини од 2.500 динара (словима:
двехиљадепетстотинадинара).

  

3. Уговорени износ цене ће Гњиди бити исплаћен од стране Коалиције непосредно по
изласку са бирачког места, и то у моторном возилу марке „XY“ које ће уједно бити и
исплатно место.

  

4. У смислу уговореног износа, обавеза Гњиде је да на бирачком листићу заокружи
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бројеве кандидата односно листа прецизираних у табели, који чине саставни део овог
уговора. Хемијска за заокруживање ће бити обезбеђена од стране коалиције.

  

5. Гњида се такође, поред основне обавезе заокруживања, обавезује да:

  

- све бираче који живе у његовом домаћинству упути на потпис оваквог уговора;

  

- након избора не потписује било какве петиције, предлоге или дописе органима власти
или органима Коалиције;

  

- не подноси захтеве за исплату дечијег додатка или другог облика социјалне помоћи;

  

- престане да вози свој аутомобил уколико га поседује, да би чланови Коалиције могли
несметано да саобраћају по зони Коалиције;

  

- не дозволи својој деци да упишу или заврше било коју високу школу чији је оснивач
Република;

  

- код иностране банкарске организације подигне што већи кредит са што већом
каматном стопом;

  

- органима власти дозволи претрес и преглед својих просторија без судске наредбе;

  

- намирници и другу потрошну робу купује само у маркетима „.....“ или „.....“;

  

- белу технику купује само код иностраних компанија;
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- потпише сваку акцију или петицију Коалиције;

  

- престане да се национално изјашњава;

  

- престане да прима свештеника у своју кућу;

  

- ограничи број своје деце на 1,6;

  

- након евентуалног отказа због технолошког вишка, не подноси тужбе против
послодавца;

  

- једном месечно јавља Коалицији, у писменом форми, расположење међу комшијама и
пријатељима;

  

- престане да санкционише своје дете у случају да оно конзумира наркотике или
алкохол;

  

- пријави било ког члана своје породице који говори против Коалиције;

  

- најмање три пута годишње уступи 8 часова свог времена за потребе јавних радова на
викендицама чланова Коалиције;

  

- престане да тражи запослење за своју супругу/супруга;
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- престане да прича о лепшем животу;

  

- игра „green card lottery“ у циљу што бршег исељења у САД;

  

- поштује ограничења кретања које установи Коалиција;

  

- престане да у службеној употреби користи ћирилицу;

  

- престане да у приватној употреби користи ћирилицу;

  

- настоји да један од његових двоје родитеља пензионера што пре умре, како се би се
смањило оптерећење на надлежни Фонд у власништву Коалиције;

  

- што пре прекопа и заоре своју башту, и намирнице купује како је горе наведено;

  

- престане да одржава контакте са познаницима који нису потписали овакав уговор;

  

- престане да посећује веб сајтове на којима се пише против Коалиције;

  

- употребљава „Фејсбук“ најмање 9 часова дневно;

  

- престане да одлази у Цркву;

  

- гледа ријалити шоу програм најмање 3 сата дневно;
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-  по потреби, ограничи потрошњу струје за 600%;

  

-  у свом стану постави прислушне уређаје Коалиције, ради провере поштовања овог
уговора;

  

- престане да мисли, размишља осећа или верује;

  

- почне да слуша и потчињава се;

  

- на својим грудима значку/носи грб Европске уније;

  

- набави три мачке, два кера и једног папагаја;

  

- наведеним животињама обезбеди миран и несметан развитак;

  

- у случају сукоба деце и животиња, веровати животињама, јер су оне пријатељи;

  

-  уништити материјале у којима се евентуално помињу наводне српске такорећи жртве;

  

-  не веровати протеранима да су некад живели на другом месту;

  

- на карти која је у прилогу овог уговора прецртати територије Републике у складу са
благовременим телефонским упутствима оператера Коалиције;
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6. На све што није дефинисано овим уговором примениће се одредбе општих правила
Коалиције, која се налазе у сефу председника Коалиције, и која правила чита и тумачи
само председник.

  

7. Овај уговор је састављен на српском, заосталом и затуцаном, језику, па Коалиција
унапред изражава жаљење ЕУ ревизорима овог уговора, због чињенице да Гњида не
влада страним језицима.

  

8.  Уговорне стране су већ овим сагласне да Коалиција има право прече куповине гласа
Гњиде за било које предстојеће изборе, а цена ће бити формирана у складу са растом
цена на мало.

  

9. За све спорове који проистекну из овог уговора надлежни су органи управљања у ЈП
„Водовод“.

  

У Новом Саду дана 5. 5.2012. године.                                                     

  

                                                                                    Подрепко Гњидић
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