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Доставља се преко интернета:
Средства јавног обавештавања и јавност
“Преговори са ЕУ захтеваће залагање целог друштва
Београд, 29. јун 2013. године – Председник Владе Републике Србије Ивица Дачић изјавио је синоћ да ће
преговори о чланству у ЕУ у најбољем случају, уколико Србија буде успешно градила партнерства са
земљама Уније и стекла поверење кључних међународних актера, трајати између четири и пет година.
Дачић је гостујући на Радио-телевизији Србије истакао да ће трајање преговора зависити, пре свега, од тога
колико ће успешно Србија градити партнерства у ЕУ, а да оптимизам црпи из чињенице да је и сама
Европска комисија констатовала да Србија у многим областима може достићи европске стандарде у року
од пет година.
Он је навео да је Савет ЕУ јуче безусловно отворио приступне преговоре са Србијом, и додао да је Влада
Србије начинила овај историјски помак у европским интеграцијама зато што је радила оно што је обећавала
и имала храбрости да доноси ризичне одлуке.
Према његовој оцени, јучерашња одлука шефова држава и влада европских држава историјски је преокрет
којим наша земља престаје да слави поразе као победе.
Дачић је указао на то да ће преговори са Европском унијом захтевати залагање читавог друштва.
Он је изразио очекивање да ће одлука из Брисела позитивно одјекнути међу потенцијалним страним
инвеститорима јер је упућена јасна порука да ће Србија у догледно време бити чланица ЕУ.”

Ископирано са: http://www.srbija.gov.rs/vesti/vest.php?id=192534

Уважени председниче Владе и министре унутрашњих послова господине ДАЧИЋУ,
С обзиром:
да је ова садашњост та будућност коју су нам обећавали КПЈ/СКЈ-СКС/СПС као владајуће партије,
да њихови руководиоци нису одговарали свом народу за трагичне и катастрофалне последице
њихове владавине, и да зато Ви, као њихов припадник и садашњи председник Социјалистичке
партије Србије, немате државничке и политичке основе да говорите о нашој будућности,
да држављани Републике Србије нису до сада референдумски одлучили да се Република Србија
укључује у Европску Унију под досадашњим условима, ставовима и односом (већине чланова)
Европске Уније према Србском народу у целини и Републици Србији посебно,
да су противуставни: поднета пријава тадашњег председника Републике Бориса ТАДИЋА и
председника Владе др Мирка ЦВЕТКОВИЋА за укључивање Републике Србије у Европску Унију и
наставак процеса тог укључивања,
да више од 90% бирача Републике Србије није дало подршку на изборима 2012. године ни
Социјалистичкој партији Србије ни Вама лично,
да напрекидно делујете супротно Уставу, односно противно вољи и опредељењу народа изражених
кроз Устав,
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да сте, не само учествовали у државном удару 13. јануара ове године, већ сте били један од
његових твораца,
да сте тада изгубили легитимитет да будете Председник Владе и министар унутрашњих послова,
да Влада под Вашим руководством узима кредите на рачун садашњих и будућих генерација
држављана Републике Србије без сагласности народа,
да новац користите, између осталог, да се плаћају војска, полиција, жандармерија, и друге државне
службе, чиме им стварате утисак да су обавезни на послушност Вама, а не народу и Уставу,
да тиме одржавате своју власт насилнички користећи мирнодопско опредељење народа, јер, упркос
свим указивањима на Ваше противуставно деловање и молби да поднесете неопозиву оставку, Ви
пркосите народу заузимањем положаја и вршењем функција Председника Владе и министра
унутрашњих послова,
да тиме омаловажавате начела грађанске демократије и европске вредности,
да, заштићени полицијом, жандармеријом, државним органима и водећим државницима и
политичарима Европске Уније, ни Ви лично ни Влада у целини нисте показали никакву храброст за
своје противуставно деловање које називате „ризичним одлукама“,
да тиме признајете да водите ризичну политику по Републику Србију, Србски народ и све
држављане Републике Србије,
да омаловажавате историјске националне вредности и хероје Србског народа и чињеницу да србска
војска није била поражавана у одлучујућим ратовима, ни на Косову 1389…. ни широм Србије 1999. г.,
да неистинито тврдите да Србски народ „слави поразе као победе“ и омаловажавате истину да ми,
Срби, славимо непоклек србске војске 1389. у одбрани слободе народа и самосталности државе,
да прећуткујете истину да је Социјалистичка партија Србије као своју победу славила противуставно
потписивање документа Ахтисарија - Черномидина и Кумановског споразума,
да је, противуставним прихватањем најпре 3. јуна 1999. документа Ахтисарија - Черномидина и
потом усвајањем, из њега произашлог, Кумановског споразума 9. јуна 1999., политика
Социјалистичке партије Србије и тада, и сада, под Вашим руководством, доживела пораз, за шта
није потребна храброст, већ поштење, да се то схвати и да се с том истином човек суочи,
да пораз своје самовољне политике насилног укључивања Републике Србије у Европску Унију
представљате народу као победу,
да сам опредељен за мирнодопско решавање проблема на основу Устава и да ме дубоко ремети
Ваше непоштовање Устава и државе Републике Србије њиме одређеном,
да осећам потребу да Вам отворено, јасно, јавно саопштим своје потпуно неслагање с Вашим радом
и деловањем, с потпуним уверењем да је то и за опште добро и за Ваше лично добро,

с обзиром на све ово, подносим Вам ову моју, слободном вољом дату, изјаву, као последицу
Вашег противуставног рада и деловања:

ИЗЈАВА

Не подржавам и не могу да се ангажујем на противуставном укључивању
Републике Србије у Европску Унију под досадашњим условима које она поставља
Србском народу у целини и Републици Србији, и на спровођењу Бриселског споразума.
Ваше заузимање положаја Председника Владе и министра унутрашњих послова је
нелегитимно од 13. јануара о.г. и засновано је на оружаној сили, а не на вољи народа.
Београд, 1. јули 2013. године

Љубомир Т. ГРУЈИЋ
Џона Кенедија 31/15
11070 Београд

http://www.istina-pravda-mir.info/yahoo_site_admin/assets/docs/2013_07_01LTGsve.18114801.pdf

http://www.istina-pravda-mir.info/yahoo_site_admin/assets/docs/2013_07_01LTGsve.18114801.pdf

