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Држављанима Републике Србије, политичким странкама и средствима јавног
обавештавања

L'état - c'est moi
Louis XIV

Поштована Ваша Ексленцијо председниче Републике Томиславе НИКОЛИЋУ,
поштовани сви народни посланици,

Ваша Екселенцијо председниче Републике Томиславе Николићу, Ви се нисте јавно оградили о изјаву
Сaвeтнице зa мeдиje прeдсeдникa Републике Стaнислaве Пaк Стaнкoвић:
(http://www.svevesti.com/a281507-stanislava-pak-za-vreme-tadi%C4%87a-srbija-oplja%C4%8Dkana):
"Ističući da je "odgovornost Tadića neupitna", Pak Stanković je rekla i da razloge za razrešenje Nikolića vidi
kao deo sinhronizovanih napada na državu i njene institucije".
""Tadić je imao priliku, koja je trajala više od decenije, da od Srbije načini ponosnu i prosperitetnu zemlju. Da
popravi imidž Srbije, da bude iskren i poštovan sagovornik u svetu, da se izbori sa korupcijom, da obezbedi
poštenu i uspešnu privatizaciju državnih preduzeća", rekla je Nikolićeva savetnica za medije."
Зато се даље обраћам Вама, Ваша Екселенцијо председниче Републике Томиславе НИКОЛИЋУ, али
истовремено и сваком народном посланику преко Генералног секретара Народне скупштине Јане
ЉУБИЧИЋ.

Ви и Борис ТАДИЋ: Устав, држава и народ
Све што је Сaвeтницa зa мeдиje прeдсeдникa Републике Стaнислaвa Пaк Стaнкoвић рекла према напред
изнетом цитату о Борису ТАДИЋУ јесте тачно, али веома непотпуно. Већ и то говори да сте, иако свесни
његових грешака, не само настављали и настављате његов однос према Уставу, држави и народу, већ то
и продубљујете. Ви сте упознати и са тешким противуставним, те противдржавним и против народним
деловањима и кривичним делима Бориса ТАДИЋА у својству председника Републике Србије (докази су
дати у, Вама достављеном, обраћању Уставном суду, које је изложено јавно на интернету на:
http://ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2013_12_27i29UstZlbZhtv01a1.28853826.pdf).
1548 држављана Републике Србије је било поднело 1/07/2011. Захтев Борису ТАДИЋУ да до 1/09/2011.
поднесе оставку (Текст Захтева је јавно изложен на:
http://ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/20110701LTGspiskoviBT.5030817.pdf,
Потврда о пријему Захтева може да се види на:
http://ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2011_07_01LTGpotvrdai_BT.5031247.pdf).
Пошто то Борис ТАДИЋ није учинио, поднет је био Захтев Народној скупштини да га разреши (видети
на:
http://ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2011_09_01LTG_PslncmaOpste.29064319.pdf, и
http://ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2011_09_11LTG_BT.29061611.pdf).
Тадашњи сазив Народне скупштине то није ставио на дневни ред. Ниједан народни посланик није
предложио Скупштини да се то стави на њен дневни ред.
Упркос свему томе, Ви, после преузимања председничке дужности нисте, на основу чланова 4 и 114
Устава, тражили од Државног јавног тужиоца да покрене уставни и законски поступак против Бориса
ТАДИЋА за његово противуставно деловање и кривична дела (докази су поднети Уставном суду Србије
и достављени вама обојици:
http://ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2013_12_27i29UstZlbZhtv01a1.28853826.pdf)
Зашто то нисте урадили? Тим нечињењем сте погазили своју Председнички заклетву. Заштитили сте
Бориса ТАДИЋА. Тако се потврђује да сте Ви припадник нове класе - политичке касте, чије се групације
отимају за власт, али једна другу штите од спровођења уставног и законског процеса одговорности према
држави и народу.
И овај пут, Борис ТАДИЋ се позива само онда на Устав и то само на оне његове одредбе којима би могао
да постигне свој циљ. Он се позива на 4. став члана 4 Устава. Судска власт јесте и треба да буде
независна - независна док поштује Устав и закон, док делује и ради на основу њих. Ко треба да врши
контролу тога, ко је обавезан да проверава да ли Судска власт то испуњава? Устав то јасно и
недвосмислено утврђује својим 3. ставом истог тог члана 4, и 4. ставом члана 114. То је председник
Републике, у овој ситуацији Ви, Томислав НИКОЛИЋ. Борис ТАДИЋ и народни посланици њиме
вођеним то занемарују.
Према томе, ако је председник Републике, сада Ви, председниче Републике Томиславе НИКОЛИЋУ,
утврдио да Државни јавни тужилац не делује у складу с Уставом и законом, онда он, не само да има
право, већ има и обавезу да заштити Устав и закон од таквог деловања Државног тужиоца.
Ви и Устав, држава и народ
Ви сте, као председник Републике, једина личност која сада има право и обавезу да представља
Републику Србију, али искључиво у оквиру и на основу Устава и закона (1. став члана 112 и 4. став члана
114 Устава). Ваше је право и обавеза да представљате Републику Србију одређену њеним Уставом.
Ви њу више, већ дуго, не можете да представљате. Не можете да је представљате зато што сте се одрекли
ње већ својом јавном изјавом на РТ Б92 на почетку свог мандата да Ви, као Председник Републике
Србије, нећете бити и Председник Косова и Метохије (као уставног дела Републике Србије). Својим

даљим противуставним деловањима и извршеним кривичним делима Ви то потврђујете. (Докази су
поднети Уставном суду и Вама су били достављени. Јавно су изложени на:
http://ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2013_12_27i29UstZlbZhtv01a1.28853826.pdf).
Пошто Сaвeтницa зa мeдиje прeдсeдникa Републике Стaнислaвa Пaк Стaнкoвић говори да је захтев
Бориса ТАДИЋА (и посланичке групе коју он води) за разрешење Томислава НИКОЛИЋА председничке
дужности удар на државу, онда то може да буде удар само на ону државу коју води Томислав
НИКОЛИЋ, а која није одређена Уставом Републике Србије.
Осим тога, када се јавно говори о удару на државу Републику Србију одређену њеним Уставом онда
треба да се каже јасно да сте Ви, предсениче Републике Томиславе НИКОЛИЋУ, учествовали у
државном удару када је Влада, уз Вашу сагласност, Народној скупштини поднела предлог за Резолуцију,
коју је Скупштина усвојила 13/01/2013. То сте учинили супротно својој заклетој обавези (4. став члана
114 Устав) да ћете да штитите и браните Устав и закон, људска права и слободе која су уништена том
Резолуцијом Народне скупштине и којом је Устав стављен ван снаге. На основу ње је касније Влада
противуставно усвојила Бриселски споразум (Доказ је био поднет Уставном суду. Може се видети на:
http://ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2013_01_18LTG_Sve.28893454.pdf).
Због тога су 468 држављана Републике Србије поднели 09/04/2013. Захтев Народној скупштини за Ваше
разрешење председниче Републике Томиславе НИКОЛИЋУ и за разрешење Владе (видети на:
http://ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2013_04_09NrSkps_DrzavniUdar.28870414.pdf).
У Народној скупштини ниједан народни посланик није подржао тај Захтев; није предложио Скупштини
да се питање ваших разрешења још тада стави на дневни ред. Нису то тада тражили ни Борис ТАДИЋ ни
посланици под његовим руководством! Ово опет потврђује да је у Србији створена нова класа политичка каста која не само да не одговара за своја противуставна деловања и кривична дела, већ их
слободно чини, а да истовремено захтева од држављана Републике Србије да је поштују и да јој се
повинују, од појединца до свих државних органа (судова, војске, полиције...). Како то успевају?
Једноставно. Подршком власти водећих западноевропских држава и САД њиховим противуставним
деловањима која одговарају тим властима.
Зашто Ви не можете томе да се одупрете? Мислим зато што сте прихватили неистине да су републике
СФРЈ имале право на самоопредљење и отцепљење, да је Република Србија узрочник ратова у СФРЈ јер
се супротстављала тим отцепљењима, и зато што сте Ви, господине Томиславе НИКОЛИЋУ , као и
многи други, деведестих година јавно, жестоко, борбено, не позивајући се на Устав СФРЈ и не
захтевајући да се проблеми решавају по Уставу, иступали супротно ставу тих власти страних држава.
Знајући да су због тога многи Срби одведени у Хаг, Ви сте се нашли у врло незавидној ситуацији као
председник Републике.
Велика је разлика између ситуације када човек замишља шта би урадио да он јесте у датој стварној
ситуацији (док је у опозицији мисли и јавно обећава како ће да ради кад буде на власти те на основу тога
буде изабран у власт) и ситуације када човек јесте у тој ситуацији (кад је изабран у власт). Ви,
председниче Републике Томиславе НИКОЛИЋУ, одлично то знате. Ви, убрзо после свог инаугурисања
за председника Републике, сте почели да делујете супротно ономе што сте говорили народу пре Вашег
избора. Људски је да се разуме да сте се после свог председничког избора нашли у потпуно новој
ситуацији. Ви, који сте предизборну кампању водили са слоганом "ЗА ПОШТЕНУ СРБИЈУ", видевши у
тој стварној ситуацији да нисте у стању да одговорите својим уставним обавезама као председник
Републике и својим обећањима народу, Ви се нисте обратили народу износећи му истину да нисте у
стању да одговорите уставним председничким обавезама. Нисте поднели оставку. Уместо тога сте се
одлучили за противуставно деловање као председник Републике.
Зар је ико у овој земљи извршио тежи удар на Републику Србију од удара које сте извршили Борис
ТАДИЋ, Ви председниче Републике Томиславе НИКОЛИЋУ, претходни и садашњи председници Владе

др Мирко ЦВЕТКОВИЋ, Ивица ДАЧИЋ и Александар ВУЧИЋ и Владе под њиховим руководствима,
као и Сазиви Народне скупштине у њиховим мандатима? Није нико други.
Шта се минимално тражи и очекује од наше власти?
Када у једном акту пише да он полази од одређених начела, као у Уставу СФРЈ из 1974. да се он доноси
полазећи од начела сваког народа на самоопредељење укључујући и право на отцепљење, онда то значи
да се тај акт заснива на тим начелима, да све што је у њему мора да буде у складу с њима, а у супротном
је неважеће и ништавно. Устав СФРЈ тачно почиње следећим утврђивањем:
"Народи Југославије, полазећи од права сваког народа на самоопредељење, укључујући и право на
отцепљење,"....
Нигде тај Устав није та права дао републикама. Није ни могао. Било би супротно његовој основи и
темељу саме државе СФРЈ. Нису Југославију створиле републике. Народи су је створили. Тек су у њој
створене републике. Јесу оне добиле статус државности до извесног степена, на пример, највише као
америчке државе у оквиру САД. Републике СФРЈ нису могле да Уставом добију та два права. Позивајући
се на став Бадинтеровог арбитражног комитета, који је потпуно игнорисао ту основу Устава СФРЈ и саме
државе СФРЈ, власти западноевропских земаља и САД, су прихватиле његов став да су републике имале
право на отцепљење. На томе су засновале своје оптужбе против Србије и Србског народа. Наше власти,
од 5. октобра 2000. прихватају тај њихов противуставан став. Зашто? Докле год наше власти то
прихватају, оне нас приморавају да и ми, као народ, прихватимо да будемо смерно на оптуженичкој
клупи. Потпуно неоправдано! Недопустиво!
Као и пре Вас, председниче Томиславе НИКОЛИЋУ, тако и Ви, не само да нисте покушали да укажете
тим страним властима на њихову грешку и огрешење о Србију, Републику Српску и Србски народ, макар
да их изричито и јасно, јавно, замолите да то више не чине и да својим народима не износе неоправдане
оптужбе против нас, ако нису у стању да им изнесу истину о нама, већ сте се савили и све сте подредили
тим оптужбама. Зашто? Шта сте чинили и радили, јавно говорили до свог избора за председника
Републике, а шта чините и говорите после избора? Зар се тако чува "ПОШТЕНА СРБИЈА"?
Још увек се надам да ће држављани Републике Србије открити своје суграђане којима ће дати поверење и
који ће то поверење потпуно оправдати својим обраћањем и указивањем властима западноевропских
земаља и САД, као и целом свету, да:
- је рушење СФРЈ било терористички насилно и противуставно,
- су само југословенски народи имали уставно право на самоопрељење и отцепљење, да их
републике нису имале, те да су противуставна отцепљења четири републике, осим Црне Горе и
Србије, узрок и повод за грађански рат у СФР Југославији,
- Срби, Србија, нису нигде у СФРЈ започели ни рат ни били покретачи злодела и злочина,
- је демонизовање Србског народа и Србије потпуно неосновано,
- су НАТО бомбародовања Срба у Босни и Херцеговини 1995. и Републике Србије 1999. била
неоправдива, и да зато треба да нам плате ратну одштету, као што је предлагано нашим властим
више пута (видети на:
http://ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2000_10_23pPrpObnUzd.294131644.pdf :2000.
http://ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2004_03_06PrprOdbUzdLtc.292105531.pdf:
2004.)
- је отимање Косова и Метохије од Републике Србије, шиптарски прогон и терор над преосталим
Србима тамо, обнављање Хитлерове нацистичке политике и окупације у Србији, и да је подршка
традиционално савезничких Влада том шиптарском терору издаја бораца тих земаља у борби
против нацизма,
- замоле те стране власти да прекину с демонизовањем Срба и Србије, да поштују Устав Републике
Србије, и да износе својим народима истину о нама кад им говоре о нама,

Република Србија не може уопште да размишља о присаједињењу Европској Унији док Унија не
испуни ове молбе,
- Србска војска није никада била под страном командом, већ је под својом командом ратовала
заједно са Савезницима, и зато Република Србија не може да постане члан НАТОа и било ког
другог војног савеза коме би била предата врховна команда над Војском Србије,
и који ће заједнички да нађу решења за заустављање овог општег пропадања Србије и Србског народа
стварајући основу за нашу обнову и наше поновно уздизање.
-

Закључак

На Уставу заснован захтев Народној скупштини за разрешење председника Републике, као
што су били захтеви за разрешење Слободана МИЛОШЕВИЋА
(јавно изложен с једним потписником на:
http://ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2000_05_05LTG_SRJ_SM.294133633.pdf
и поновљен с више потписника:
http://ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2000_05_19Srbi_SRJ_SM.294133537.pdf),
Бориса ТАДИЋА и Вас, председниче Републике Томиславе НИКОЛИЋУ, (који су напред
наведени), нису напади на било ког од вас лично ни на државу. Они су само одбрана и заштита
Устава, државе и народа од самовоље Председника.
Народна скупштина треба да прихвати Захтев држављана Србије да разреши дужности Вас,
председниче Републике Томиславе НИКОЛИЋУ, и целе ВЛАДЕ.
Уставни суд треба да Вама, председниче Републике Томиславе НИКОЛИЋУ, председнику
Владе Александру Вучићу, претходном председнику Републике Борису ТАДИЋУ и претходним
председницима Владе др Мирку ЦВЕТКОВИЋУ и Ивици ДАЧИЋУ, забрани да икада више
будете на било ком руководећем државном положају.
Предлогом новог Устава -Устава Србије, који је се јавно потписје на:
http://facebookreporter.org/, http://www.ssssseternal.org/, http://srbinaokup.info/?p=49358
се решавају сви наведени проблеми односа власти према држави и народу, као и многи други
проблеми нерешени данашњим Уставом. Њиме се Република Србија уздиже у Самосталну
Сједињену Слободну Солидарну Србију.
С дубоким поштовањем председника Републике, и свих осталих наведених државних органа,
Др Љубомир Т. Грујић
Џона Кенедија 31/15
11070 Београд
http://www.ssssseternal.org
Послато:
---------------Прослеђена порука-----------------Од: Lyubomir T. Gruyitch <lyubomirtgruyitch@gmail.com>
Датум: 20. фебруар 2015. 19.11
Наслов: Нисте поднели оставку раније: дочекали сте Тадићев захтев за Ваше смењивање!
Коме: “Predsednik Republike Srbije” <predstavkegradjana@predsednik.rs>, "Генерални секретар Јана Љубичић:
за сваког народног посланика" <sekretar@parlament.rs>
Копија: pocasni.predsednik@ds.org.rs, mediji@predsednik.rs, "Lyubomir T. Gruyitch" <lyubomirtgruyitch@gmail.com>

