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Наслов: Ваш став? Fwd: [Нови чланак] Овако како се „српска елита“ бори за националне интересе!
Председник САНУ др Владимир Костић: У овом тренутку једина политичка мудрост је на који начин, са
елементима достојанства, напустити Косово (!?)
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Fbr Redakcija <redakcija@facebookreporter.org>, kontakt@novinar.de, "Господин Драган Ј. Вучићевић, главни
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zenekim@yahoo.com, "Lyubomir T. Gruyitch" <lyubomirtgruyitch@gmail.com>
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Ректор професор др Владимир БУМБАШИРЕВИЋ,
Декан професор др Александар ЈОВОВИЋ,
Поштовани
господине ректоре БУМБАШИРЕВИЋУ
и
господине декане ЈОВОВИЋУ,
Поводом, сад већ добро познате, изјаве председника САНУ господина др Владимира КОСТИЋА,
молим:
Вас, господине декане ЈОВОВИЋУ, да предложите Наставно-научном већу, односно Савету,
Машинског факултета у Београду да јавно заузме став о изјави председника САНУ господина др
Владимира КОСТИЋА, и да се тај став достави господину ректору БУМБАШИРЕВИЋУ,
Вас, господине ректоре БУМБАШИРЕВИЋУ, да предложите Научно-наставном већу, односно
Скупштини, Универзитета у Београду, да јавно заузме став о изјави председника САНУ господина
др Владимира КОСТИЋА, и да се тај став достави Скупштини Српске Академије Наука и Народној
скупштини.
Председник САНУ је обавезан да буде оличење како академског тако и родољубивог морала, да
буде углед поштовања народне воље и народног опредељења записаних у Уставу, да буде
пример стављања општенародних и општих државних интереса испред својих, те да не користи
углед и ауторитет Председника Српске Академије Наука да би износио своја противуставна
мишљења и тиме убијао патриотски морал Србског народа (зашто СрБског погледајте на:
http://www.ssssseternal.org).
Господин председник САНУ др Владимир КОСТИЋ није показао ни толико моралности, да после
свих јавних објашњења, није поднео оставку не само на положај председника САНУ, већ и на

чланство у САНУ. Ако није још увек свестан тежине и последица своје изјаве онда је то довољан
разлог да поднесе обе оставке. Ако јесте свестан и упркос томе није поднео још оставку, онда је то
још већи разлог да поднесе обе оставке.
Српски патријарха г.г. ИРИНЕЈ, Председник РепубликеТомислав НИКОЛИЋ, председник Владе
Александар ВУЧИЋ, и потпредседник и министар Ивица ДАЧИЋ, су обавезни да дају примерводиљу целом народу поштовања србских националних вреднсти, историјског наслеђа, и Устава.
Споменути највиши државни руководиоци су се јавно заклели да ће поштовати Устав, а
председник НИКОЛИЋ и да ће га штитити. Зато они немају апсолутно никакво право да праве
компромис са изјавом председника САНУ др КОСТИЋА. Они су тим својим чином деловали
супротно свим тим националним и државним вредностима. Свим овим наведени највиши државни
руководиоци дају народу пример-водиљу непоштовања Устава на основу кога су они изабрани и
сада се налазе на тим положајима.
Политика може да буде изванредна, ..., добра, ..., прихватљива, лоша,..., веома лоша, ... ,
катастрофална. Ово је пример катастрофалне политике садашњих врховних државних
руководилаца.
Задатак факултета и универзитета је да одгаја часне, поштене, моралне високо образоване
стручњаке и научне истраживаче, који ће својим радом доприносити обнови земље и уздизању
народа, и који ће својим примером бити углед другима у средини у којој раде и живе. Задатак
факултета и универзитета је и да развије код својих студента поштовање истине и трагање за њом
ако није позната у датој области.
Уколико и Скупштина САНУ подржи став свог председника др Владимира КОСТИЋА онда је
Народна скупштина дужна да распусти цео садашњи сазив САНУ и да отвори процес избора нових
чланова САНУ.
Уколико Народна скупштина остане пасивна те то онда не учини тада остаје држављанима
Републике Србије да искористе своје уставно право као једини извор и носилац суверенитета
државе да преузму решавање овог и свих осталих проблема везаних за рад највиших државних
органа и САНУ.
Надам се да ће Свети Архијерејски Сабор јавно заузети став по овом питању.
С поштовањем
Др Љубомир Т. ГРУЈИЋ
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