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10 11 2016
Уважени председниче Владе господине Александре Вучићу,
поштовани народни посланиче,
Јуче сам између 14 и 15 часова Народној скупштини поднео петицију да Вас господине Вучићу,
разреши функција, положаја и дужности председника Владе и у том временском интервалу сам је
Вама доставио (видети додатке).
Синоћ сам преко телевизије сазнао да сте, председниче Владе, изјавили да нисте донирали за
кампању Хилари Клинтон. Ја сам се у својој петицији ослонио на вести у медиима (видети даље у
овом документу).
Непобитна је чињеница да сте у јеку кампање за избор Председника САД учествовали на
Клиноновој Конференцији: https://www.clintonfoundation.org/clinton-globalinitiative/meetings/annual-meetings/2016.
Та конференција је била једна од подршки Хилари Клинтон у њеној председничкој кампањи. Ви,
председниче Владе, нисте никакву подршку давали изабраном председнику Доналду Трампу (или
другој двојици кандидата). Тиме сте се пристрасно определили да се ангажујете, да утичете на
избор Председника САД. То сте учинили као председник Владе Републике Србије. Направили сте
тежак политички фијаско и све нас опет оптеретили својом катастрофалном политиком. То је само
један од примера те Ваше политике која је званична државна политика.
С обзиром на Вашу, председниче Владе, јучерашњу изјаву тражим, на основу члана 56 Устава, да
јавно одговорите на следећа питања:
1. Је ли Вас организатор те Конференције позвао да говорите, или сте се пријавили на своју
иницијативу?
2. Јесте ли члан Клинтонове фондације?
3. Ако нисте говорили по позиву, колико сте донирали за своје учешће на Конференцији?
4. Зашто сте учествовали на тој Конференцији?

Надајући се Вашим потпуно тачним одговорима,
с поштовањем председника Владе,
Др Љубомир Т. Грујић
Џона Кенедија 31/15
11070 Београд
------------------------------------Ево неких од медиа који су писали о Вашој донацији Клинтоновима:
http://www.vaseljenska.com/vesti/cijim-novcem-ratni-huskac-vucic-finansira-ratnog-zlocinca-klintonanjegovu-suprugu-hilari/ :
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Вучић и Кирби (Фото: Танјуг)

"Чијим новцем ратни хушкач Вучић финансира ратног
злочинца Клинтона и његову супругу Хилари?
у Вести, Политика 9. септембра 2016. 8 Коментара
Београд – Од пара које је узео од гладних, голих и босих Срба, Александар Вучић у
стилу пијаног милионера финансира изборну кампању Хилари Клинтон, супруге
зликовца који је наредио бесомучно бомбардовање Србије, убијање српске нејачи и
отимачину 15 одсто српске територије. „Фондацију Клинтонових“ на којој ће
председник српске Владе да учествује, плативши за то више милиона долара,
Доналд Трамп у свом писму Магазину Таблоид назива перионицом пара преко које се

илегално уплаћује новац за финансирање председничке кампање Хилари Клинтон и
користи израз „паy то плаy“, што значи: „колико пара, толико музике“.
Очигледно је задатак који је Александар Вучић добио од оних који су га довели на власт,
да не само рехабилитује оне који су 1999. бомбардовали Србију и отели јој 15 одсто
територије, већ и да им омогући пристојну финансијску надокнаду за тај злочин, и то из
српског буџета."

Објављено и на:
http://www.vesti.rs/Hilari-Klinton/Cijim-novcem-ratni-huskac-Vucic-finansira-ratnog-zlocincaKlintona-i-njegovu-suprugu-Hilari.html

---------------

http://www.teleprompter.rs/vucic-donirao-pare-lopovskoj-fondaciji-hilari-klinton.html :
"Aleksandar Vučić biće jedan od govornika na završnoj plenarnoj sednici okupljanja
fondacije Bila i Hilari Klinton “Clinton Global Initiative”, navodi se na njihovom
sajtu." :
https://www.clintonfoundation.org/clinton-global-initiative/meetings/annualmeetings/2016/speakers ,
"Vučić će učestvovati na plenarnoj sednici pod nazivom “Imagine All the People”. Sednica na
kojoj će govori Vučić biće održana 21. septembra u Njujorku.
Inače, predsednički kandidat Hilari Klinton nalazi se na vatri jer je kao državna sekretarka
koristila svoju fondaciju u lobističke svrhe.
Diktatori iz afričkih zemalja i pojedini biznismeni uplaćivali su donacije u Klintonovu fondaciju
kako bi dobijali povlastice od Stejt departmenta koji je tada vodila Hilari Klinton.
Fondacija Bila i Hilari Klinton ništa ne radi bez suvog keša, pa je gotovo izvesno da
je i naš premijer Vučić nekim kanalima uplatio novac u Klintonovu lopovsku
fondaciju!
Ukoliko vas interesuje kako su se Bil i Hilari obogatili preko “humanitarnog rada”, pogledajte
dokumentarac “Clinton Cash” koji na sistematičan način obrađuje veze između veličine donacija
diktatora i biznismena, Bilovih govora i poteza Stejt departmneta pod dirigentskom palicom
Hilari Klinton."

