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Ваша Екселенцијо председниче Републике господине Томиславе Николићу,
Уважавани председниче Владе господине Александре Вучићу,
Цењени сви народни посланици,
Ваша Екселенцијо претходни председниче Републике и народни посланиче господине
Борисе Тадићу,
Уважавани потпредседниче Владе господине Ивице Дачићу,

Обраћам Вам се на основу Члана 56 Устава Републике Србије по следећим темама
изазваним вашим нереаговањима на позив председнику Владе Републике Албаније господину
Еди Рами, на његово иступање у Београду и на реаговање председника наше Владе господина
Александра Вучића, и изазваним вашим противуставним, противдржавним и кривичним делима:
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Србско гостопримство
Историјска посета председника Владе Републике Албаније господина Еди Раме
Ваша противуставна, противдржавна, противнародна и кривична дела
Понижавање
Слобода
Ваше оставке/разрешења

Србско гостопримство
Србски народ је великодушан и гостољубив према свом пријатељу. Отвара му свој
дом, своје срце, душу. Пружа му своје најбоље услове за боравак.
Србски народ је правдољубив што је исказано химном "Боже правде". Истинољубив
је. Солидаран и човекољубив да помогне човеку и народу у невољи. На пример,
деценијама је прихватао шиптарске избеглице из Албаније. Пружао им је услове за
слободан и равноправан живот са њиме и са свим осталим држављанима Србије.
Није злопамтијући. Бацио је у заборав злочине шиптарских нациста и Велике Албаније
у току Другог светског рата чињене под Хитлеровом заштитом над Србима. Пружио је,
добрим условима за живот и развој, Шиптарима у Србији услове за живот који су се
исказали у наталитету шиптарске националне мањине на Косову и Метохији, не само
вишеструко већем од шиптарског наталитета у њиховој матичној држави Р. Албанији,
већ и вероватно највећем на нашој планети.
Србски народ није указивао гостопримство свом непријатељу, отимачу његове земље,
освајачу његове имовине, окупатору и поробљивачу Србског народа. Према њему је
увек имао став одбране своје земље, државе, слободе и права. Према њему је увек
тако деловао.

2.

Историјска посета председника Владе Републике Албаније господина Еди Раме
Посета председника Владе Републике Албаније господина Еди Раме је најављивана и
после оцењивана као историјска. По чему је она историјска? Једино по томе што је
господину Еди Рами добродошлицом наше власти отворена и створена могућност да
делује слободно као окупатор, отимач Косова и Метохије, као поробљивач Србског
народа, као рушилац интегритета Републике Србије, као подсмевач њеном

суверенитету на Косову и Метохији, као углађени силеџија који је јавно у сред
Београда њега претворио у Црноград својом самоувереношћу и тврдњом да Србија,
њена власт и Србски народ, ради нашег добра, треба да прихвате стварност, да се њој
повинују и да даље развијају добре односе с његовом Албанијом и шиптарским
терористима на Косову и Метохији који су преузели власт и створили противуставне
државне институције тамо под њиховим руководством. Он је тиме настојао да у сред
Београда легализује шиптарску окупацију, поробљавање, насиље, отимање србске
земље, уништавање србских светиња, протеривање, тамничење, убијање Србског
народа на Косову и Метохији и да осоколи Шиптаре у јужном делу Србије да се
придруже томе.
3.

Ваша противуставна, противдржавна, противнародна и кривична дела
О вашим противуставним, противдржавним, противнародним и кривичним делима
сам вам годинама јавно износио доказе, најпре вас безуспешно молећи да с тим
престанете, па потом организујући јавна потписивања за ваша разрешења. Она су
изложена јавно на http://www.ssssseternal.org под "Властима Србије" од 2008. до
сада. О све сте се оглушили.
Славите херојство, родољубље, патриотизам, слободољубље, човечност наших
предака, што вам је дужност посебно ових стогодишњица, а истовремено делујете да
све то срушите. Ради тога сте извршили државни удар 13. јануара 2013. године својом
Резолуцијом. Њоме сте ставили Устав ван снаге. На основу ње сте потписали
противуставан Бриселски споразум. Њиме признајете власт шиптарских терориста на
Косову и Метохији, постављање граничних прелаза између Косова и Метохије и
осталог дела Србије. Повинујете се шиптарском одузимању права и слобода Србима и
њиховом уништавању међународно признатог суверенитета Србије и на тој
територији. Делујете и супротно Резолуцији СБ УН 1244.

4.

Понижавање
У одговору на јавно излагање председника Владе Републике Албаније господина Еди
Раме, председниче наше Владе господине Александре Вучићу, Ви сте се, природно,
по дужности, овог пута, најзад, сетили Устава и позвали се на на наш Устав. Такође сте
се позвали и на наше гостопримство и тврдили да Ви нећете никоме да дозволите да
понижава Србију. То је Ваша службена обавеза. Настојали сте тиме да у народу
створите утисак Вашег поштовања Устава, државе и народа. Ником нећете Ви да
дозволите да понижава Србију осим - себи самом.

Ви сте прво понизили Србију и Србски народ што сте гостољубиво примили у посету
председника Владе државе која не поштује Устав Р. Србије, која јавно и отворено
делује на њеном уништавању, на поробљавању и истребљивању Србског народа у
његовој постојбини - Косову и Метохији.
Понизили сте Србију својим понашањем до улизиштва и полтронства властима
Европске Уније (ЕУ) и Републике Албаније да бисте задовољавали њихове
неприхватљиве услове за учлањење Р. Србије у ЕУ.
Претходна, Тадић - Цветковићева власт, и ова, Николићева и Ваша, власт нису
дозволиле држављанима Р. Србије да се слободно изјасне на референдуму о својој
даљој будућности и о судбини Србије. Ваше власти самовољно увлаче државу и народ
у ЕУ. Да би оствариле тај циљ прихватају све услове ЕУ непрекидно кршећи Устав и
понижавајући Републику Србију и њене држављане.
Ви сте понизили Србију и Србе тврдећи да је србско гостопримство да пријатељски
дочекају свог отвореног, драстичног, непријатеља, какав је господин Еди Рама и с
њим власт Републике Албаније.
Понизили сте нас својим ћутањем на тврђење господина Еди Раме да морамо да
прихватимо стварност. Нисте га позвали да опише стварност на Косову и Метохији.
Нисте му је ни Ви описали.
Својим понижавањем Републике Србије Ви сте учинили још једно кривично дело
(Члан 173 Кривичног законика).
Ви, Ваша екселенцијо председниче Републике господине Томиславе Николићу, који
сте дали мандат председника Владе господину Вучићу, сте дозволили да господин
Еди Рама дође у Србију. После неприхватљивог позивања господина Вучића на
србско гостопримство и његовог ћутања на позивање господина Раме на стварност, Ви
нисте предложили Народној скупштини да разреши дужности председника Владе
господина Вучића. Тиме сте , и овај пут, с њим учествовали у противуставном
деловању и понижавању Републике Србије и свих Срба.
Ви, Ваша екселенцијо претходни председниче Републике и народни посланиче
господине Тадићу, сте се свему томе придружили и све то појачали својим позивом
господину Рами и Вашим пријатељским дочеком њему.

5.

Слобода
Ваше уништавање људског достојанства, људских права и слобода Срба на Косову и
Метохији, целог Србског народа и Републике Србије је обогаћено вашим нечовечним
односом према тешко оболелом, утамниченом без доказа за оправданост тога и без
пресуде о томе, у Хагу, др. Војислава Шешеља.
Ради доласка нашег отвореног непријатеља и вашег пријатељског дочека њему у
Београду, ви сте спречили слободан долазак др. Војислава Шешеља у Србију.
Мене, који сам од вишестраначких избора 9. децембра 1990. године, политички
опонент др. Војиславу Шешељу, сте дубоко повредили својим нечовечним односом
према др. Војиславу Шешељу.
То сте чинили да бисте могли мирно да остварите своје удворничко понашање према
ЕУ, шиптарским терористима и властима Албаније. Још више сте продубили моју
огорченост и патњу због ваших противуставних и кривичних дела детаљно доказаних
у дописима вама достављаним и јавно изложеним на http://www.ssssseternal.org.

6.

Ваше оставке/разрешења
После свих молби да поштујете Устав, после образложеног писменог захтева 468
држављана Републике Србије Народној скупштини да Вас, Ваша екселенцијо
председниче Републике господине Томиславе Николићу и целу Владу разреши
државних дужности и функција које обављате, после омаловажавања тог захтева не
само од свих вас, већ и од стране Народних посланика, те Народне скупштине у
целини, после одбијања Уставног суда да оцени уставност ваше Резолуције од
13/01/2013., створили сте ми утисак да вама образложени разлози за ваша
неодложна смењивања не значе ништа и да сте решили да напустите те врховне
државне положаје само под принудом силе народног незадовољства. Молим вас да
то спречите вашим оставкама. Ако одбијете да поднесете оставке и дође до општег
народног бунта то ће само још да повећа вашу одговорност према народу и држави.
Сву кривицу за то ће сваки од вас да сноси. То никоме у Србији добро неће донети.
Ако сте прочитали ово еписмо, захваљујем Вам се на пажњи.

Београд, 12/11/2014

Др. Љубомир Т. Грујић
Џона Кенедија 31/15
11070 Београд
lyubomirtgruyitch@gmail.com

