Републике Александра Вучића /3/ као водић. Он Вас је изабрао и предложио за мандатора Владе.
У свом излагању сте површно, формално, споменули прошлост и историју Србије. Нисте показали
како се Ваш план и циљ слажу с њом и с важећим нашим Уставом.
Ви сте у свом предлогу Програма Владе Републике Србије /1/ написали на страни 22:
На данашњи дан, велики српски празник Видовдан, желим да поручим да настављамо политику
мира и сарадње на Косову и Метохији, са циљем постизања историјског компромиса и
помирења српског и албанског народа. Циљ је очување политичке стабилности на територији
АП Косово и Метохија спровођењем утврђене државне политике, наставком преговора са
привременим институцијама самоуправе у Приштини, унапређењем економског развоја и
услова живота, економским оснаживањем српског становништва на Косову и Метохији и
наставком подршке одрживом повратку. Потребно је хитно успостављање Заједнице српских
општина, и то на начин како је предвиђено Првим споразумом и Општим принципима из
2015. године .
Главни стратешки циљ Србије је приступање Европској унији. Процес приступања ЕУ није сам
себи циљ, већ представља најбољи могући оквир за свеукупне реформе, модернизацију и развој
Србије и у том смислу већ смо успешно прешли дуг пут. У наредним годинама, Србија ће
наставити да ради још убрзаније и посвећеније на испуњавању правних и институционалних
услова за приступање Европској унији. Европска унија је настала као мировни пројекат, а данас
представља узор демократије и доказ да је светлија будућност могућа за све нације које теже
побољшању живота својих грађана и добросуседству. Србија је била и јесте део европске
породице народа чије су упориште заједничке вредности и цивилизацијска достигнућа.
Страна 24 у /1/.
Београд ће наставити да води политику мира и сарадње када је Косово и Метохија у питању, са
циљем постизања историјског компромиса и помирења српског и албанског народа. Приоритети
у том смислу биће очување политичке стабилности на територији Аутономне Покрајине (АП)
Косово и Метохија спровођењем утврђене државне политике, наставак вођења преговора са
Привременим институцијама самоуправе (ПИС) у Приштини, унапређење економског развоја и
услова живота и економско оснаживање српског становништва на Косову и Метохији, као и
наставак борбњ за очување и повраћај узурпиране приватне и државне имовине и подршке
повратку интерно расељених лица. Наставићемо и борбу за очување наше културне и духовне
баштине у покрајини, која је благо свих грађана Србије и целог српског народа. Инсистираћемо да
се сва спорна питања што пре поново решавају у оквиру Дијалога. Остаћемо доследни и одлучни у
намери да обезбедимо испуњење свих споразума који су договорени у Дијалогу како бисмо
заштитили интересе и безбедност Срба у Покрајини, али и како бисмо створили услове за
унапређење квалитета живота свих грађана који тамо живе, у циљу имплементације постигнутих
споразума у утврђеним временским роковима и на начин који у највећој мери штити интересе
Републике Србије, српског и другог неалбанског становништва на Косову и Метохији. Посебно
ћемо инсистирати на томе да је неопходно што пре предузети конкретне кораке у циљу
успостављања Заједнице српских општина, и то на начин како је предвиђено Првим споразумом и
Општим принципима из 2015. године. Имајући у виду учешће председника Вучића у постизању
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ових споразума, као и његово велико искуство у међународним пословима, али и уставна
овлашћења која има као Председник Републике, бићу слободна, као и цела Влада, да се највећој
могућој мери у тим пословима ослањам на њега.
Стране 27 и 28 у /1/
Ваши напред наведени циљеви означени плавом бојом заслужују подршку.
Ваша опредељења означена црвеном бојом како да се остваре ти циљеви су противуставна.
Што је означено љубичастом бојом је потпуна неистина о постојању политичке стабилности на
Косову и Метохији и о односу Европске Уније према Србском народу, Србији и Републици Српској.
Оно што је означено зеленом бојом показује мегаломанску самоувереност да се неки евентуални
договор унапред оцењује историјским. И то Ви говорите о историји који сте суштински
игнорисали историју Србског народа и Србије. Историја Србског народа има пуно примера тзв.
(х)историјских договора и одлука са катастрофалним последицама по Србе, по Србију и по
србску државу. Да ли је нешто од историсјког значаја и да ли је то од позитивне важности по
народ и државу не могу да непристрасно оцењују његови аутори и протагонисти. То оцењују
будуће генерације. Када аутор тврди да је његова одлука, његово решење ИСТОРИЈСКО то само
исказује његову мегаломанску уображеност и намеру да спречи било какву озбиљну анализу
тога, пре него што се прихвати.
У браон боји је означено оно што треба да важи за целокупну политику Републике Србије у односу
на друге државе и народе. Како може Република Србија другачије да се односи према својој
покрајини Косово и Метохија? Тиме сте показали да третирате Косово и Метохију као посебну
државу! Ви бркате територију, људе и народе. Поистовећујете Косово и Метохију с Шиптарима.
То се исказује и у Вашем односу према Дијалогу.
Ви сте то све изнели пре полагања заклетве. То су Ваша опредељења која се нису обазирала ни на
историју Срба и Србије ни на њен Устав. Слободно сте их изнели. Слободан сте човек. Нисте још
били преузели обавезе, дужности и одговорности председника Владе.
После Вашег излагања и дискусије у Народној скупштини, Ви сте јавно положили и потписали
(http://www.parlament.gov.rs/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0

%B0_%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5.31741.43.h
tml)

следећу заклетву:

Мандат Владе тече од полагања заклетве пред Народном скупштином.
Заклетва гласи:
„Заклињем се на оданост Републици Србији и својом чашћу обавезујем да
ћу поштовати Устав и закон, да ћу дужност члана Владе вршити
савесно, одговорно и предано и бити посвећена очувању Косова и
Метохије унутар Републике Србије.”
Члан 16 Закона о Влади
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Влада утврђује и води политику Републике Србије (тачка 1. Члана 123 Устава). Она утврђује и води
политику Републике Србије у оквиру Устава и закона и других општих аката Народне скупштине (1.
став члана 2 Закона о Влади). Својом заклетвом сте се обавезали да ћете руководити политиком
Републике Србије у оквиру Устава. Тиме сте се обавезали да нећете спроводити, примењивати
противуставне одредбе, акта, која су донеле претходне власти. Ви сте од ступања на дужност
председника Владе обавезни да садашња Влада поништи сва противуставна акта која су донеле
претходне Владе. То нисте учинили. Чак нисте ни замрзли спровођење иједног од тих аката. Нити
имате намеру, нити имате више могућности да то урадите с обзиром да сте наставили оно што сте
изнели у свом експозеу - да ћете наставити да водите (противуставну) политику претходног
председника Владе.
Пријава у име Републике Србије за њено учлањење је противуставна /4/. Уставни суд није утврдио
да је она у складу с Уставом /5/. Он је оценио да је то акт тадашњег председника Владе и
председника Републике и да он има политички карактер. Ви сте се потпуно определили да
наставите тај процес ради учлањења Републике Србије у Европску Унију без референдумске
народне сагласности. То сте учинили и пре и после полагања заклетве. Опредлили сте се да
делујете супротно Уставу што и чините. Погазили сте своју заклетву.
Определили сте се да поштујете институције самоуправе које је створила власт терористичке
организације УЧК /6/ на Косову и Метохији без поштовања, мимо, Устава Републике Србије. Тиме
прихватате противуставну Резолуцију Народне скупштине од 13/01/2013. године. Њоме је
извршен државни удар /7/, /8/. Уставни суд није утврдио њену уставност. Оценио је да је то
политичко-правни акт /9/. Њеним прихватањем и спровођењем делујете супротно Уставу.
Погазили сте своју заклетву.
Беспоговорно, недискутабилно, одлучно сте се определили да спроводите одлуке Бриселског
споразума. Он је противуставан акт. Уставни суд није утврдио његову уставност. Оценио је да је
то политчки акт /10/. Он, а не Устав, је Вама основа за вођење политике Републике Србије у њеној
покрајини Косово и Метохија. То чините користећи положај председника Владе. Делујете
супротно Уставу. Погазили сте своју заклетву.
Ви говорите о Заједници српских општина. Ви хоћете да она, која је данас скуп гета Срба, замени
Србима Косово и Метохију! Ви не говорите о враћању Косова и Метохије у оквир и под
суверенитет Републике Србије. Игноришете Устав и Резолуцију СБ УН 1244. Одбацујете своју
заклетву.
Јавно сте безусловно подржали Српску листу на Косову и Метохији /11/. Она је основана мимо
Устава и закона Републике Србије. Делујете супротно њима газећи по својој заклетви.
Ви поистовећујете шиптарске терористе са Шиптарским народом. Ваша политика није измирење
Шиптарског и Србског народа. Кад год и докле год су Шиптари поштовали Устав и закон Србије (и
Југославије) дотле су они и Срби живели у добрим односима. Сукоб постоји деценијама између
шиптарских терориста с једне стране, србске државе и Србског народа, с друге стране. Ви се
мирите са шиптарским терористима. Безусловном подршком Српској листи подржали сте избор
Харадинаја /12/ да води политику терористичке окупаторске владавине на Косову и Метохији.
Делујете против људских права, слобода и Устава. Осрамотили сте Србски народ, Републику
Србију и деловали супротно Уставу. Погазили сте своју заклетву.
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Ви подржавате предлог проглашеног председника Републике Александра Вучића да се води
расправа о Косову и Метохији /13/. То је супротно преамбули Устава, његовом члану 182,
неодвојивости Косова и Метохије од Србије. Ви сте прихватили вештачки нам наметнут проблем
да је Косово и Метохија проблем. Није Косово и Метохија проблем за Србе. Проблем за Србе су
шиптарски терористи. Косово и Метохија јесте проблем за шиптарске освајаче и њихове
подржаватеље, проблем како да нам га отму. Стварни проблем за Србе и Србију на Косову и
Метохији је управо то: шиптарски тероризам ради отимања Косова и Метохије, шиптарска
окупација Косова и Метохије, шиптарско уништавање људских права, слобода, свега што је
србско, од наслеђа, од детета, до културних и загробних споменика, шиптарско прогањање до
потпуног истребљења Срба. Ви о томе не говорите. Ви то све прихватате. Аминујете. Мирите се с
њиховим вођама /6/, /12/. Подржавате их!
Ви учествујете у шиптарској окупацији
обесправљивања Срба. Делујете супротно члану 1 Устава. Газите немилосрдно по својој заклетви.
Ви прихватате, спроводите и продубљујете:
-

Рушење јединствености правног поретка Републике Србије, супротно члану 4 и 1. ставу
члана 194 Устава.

-

Рушење јединствености и недељивости територије Републике Србије, супротно 1. ставу
члана 8 Устава.

-

Рушење неповредивости границе Републике Србије, супротно 2. ставу члана 8 Устава.

-

Рушење непосредне примене људских права Срба на Косову и Метохији, супротно 1. ставу
члана 18 Устава.

-

Укидање јемства неотуђивих људских права утврђених Уставом која служе очувању
људског достојанства и остварењу пуне слободе и једнакости сваког појединца у
праведном, отвореном и демократском друштву, заснованом на начелу владавине права,
супротно 1. ставу члана 19 Устава.

-

Неравноправност држављана Републике Србије с Косова и Метохије пред Уставом и
законом, супротно 1. ставу члана 21 Устава.

-

Укидање људског достојанства Србима на Косову и Метохији, супротно 1. ставу члана 23
Устава.

-

Укидање неповредивости физичког и психичког интегритета Срба на Косову и Метохији,
супротно 1. ставу члана 25 Устава.

-

Мучење, нечовечно или понижавајуће поступање или кажњавање Срба на Косову и
Метохији, супротно 2. ставу члана 25 Устава.

-

Држање Срба на Косову и Метохији у ропству или у положају сличном ропству, супротно
1. ставу члана 26 Устава.

-

Укидање личне слободе и безбедности Срба на Косову и Метохији, супротно 1. ставу
члана 27 Устава.
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-

Рушење слободе Србима да се крећу, враћају у своје домове, настањују на Косову и
Метохији, супротно 1. ставу члана 39 Устава.

-

Рушење неповредивости стана Срба на Косову и Метохији , супротно члану 40 Устава.

-

Укидање јемства Србима на Косову и Метохији за мирно уживање својине и других
имовинских права стечених на основу закона, супротно члану 58 Устава.

-

Укидање јемства Србима на Косову и Метохији на право наслеђивања, у складу са
законом, супротно члану 59 Устава.

-

Рушење економског уређења у Републици Србији на Косову и Метохији, које почива на
тржишној привреди, отвореном и слободном тржишту, супротно 1. ставу члана 82 Устава.

-

Уништавање јединствености привредног подручја Републике Србије са јединственим
тржиштем роба, рада, капитала и услуга, супротно 2. ставу члана 82 Устава.

-

Уништавање на Косову и Метохији културног и историјског наслеђа, као добра од општег
интереса, супротно 1. ставу члана 89 Устава.

-

Онемогућавање, супротно члану 97 Устава, да Република Србија уређује и обезбеђује на
Косову и Метохији:
1. сувереност, независност, територијалну целовитост и безбедност Републике Србије, њен
међународни положај и односе са другим државама и међународним организацијама на
бази поштовања њеног Устава;
2. остваривање и заштиту на Косову и Метохији слобода и права грађана; уставност и
законитост; поступак пред судовима и другим државним органима; одговорност и
санкције за повреду слобода и права грађана утврђених Уставом и за повреду закона,
других прописа и општих аката;
3.

територијалну

организацију

Републике

Србије;

систем

локалне

самоуправе;

4. одбрану и безбедност Републике Србије и њених грађана на Косову и Метохији;
5. систем преласка границе Републике Србије према Црној Гори, Албанији и Македонији са
стране Косова и Метохије и контроле промета роба, услуга и путничког саобраћаја преко
границе; положај странаца и страних правних лица; уместо тога прихватате успостављање
границе унутар Републике Србије између Косова и Метохије и осталог њеног дела;
6. јединствено тржиште; правни положај привредних субјеката; систем обављања
појединих привредних и других делатности; робне резерве; монетарни, банкарски,
девизни и царински систем; економске односе са иностранством; систем кредитних
односа са иностранством; порески систем;
7. својинске и облигационе односе и заштиту свих облика својине;
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8. систем у области радних односа, заштите на раду, запошљавања, социјалног осигурања
и других облика социјалне сигурности; друге економске и социјалне односе од општег
интереса;
9. одрживи развој; систем заштите и унапређења животне средине; заштиту и
унапређивање биљног и животињског света; производњу, промет и превоз оружја,
отровних, запаљивих, експлозивних, радиоактивних и других опасних материја;
10. систем у областима здравства, социјалне заштите, борачке и инвалидске заштите,
бриге о деци, образовања, културе и заштите културних добара, спорта, јавног
информисања; систем јавних служби;
11. контролу законитости располагања средствима правних лица; финансијску ревизију
јавних средстава; прикупљање статистичких и других података од општег интереса;
12. развој Републике Србије, политику и мере за подстицање равномерног развоја
појединих делова Републике Србије – Косова и Метохије; организацију и коришћење
простора; научно-технолошки развој;
13. режим и безбедност у свим врстама саобраћаја, на Косову и Метохији.
Супротно члану 194 Устава, Ви омаловажавате Устав који је највиши правни акт Републике Србије
и обавезу да сви закони и други општи акти донети у Републици Србији морају бити сагласни са
Уставом.
Ви сте дубоко и вишеструко обезвредили своју заклетву газећи је, одбацујући је. Одбацили сте
основу и пружено Вам поверење да будете не само члан Владе, већ и председник Владе.
Чин оставке председника Владе је Уставан (члан 131 Устава) и законит (члан 20 Закона о Влади и
члан 9 Закона о изменама и допунама закона о Влади). Када председник Владе схвати и закључи
да не може да извршава своје дужности у складу с Уставом и законом те поднесе оставку он
заслужује трајно опште поштовање, и обратно. Ваша досадашња активност председника Владе
створила ми је утисак да Ви нисте помишљали ни схватили да треба да поднесете безусловну
оставку с обзиром на Ваше потпуно опредељење да наставите да спроводите и продубљујете
противуставну политику, да игноришете Устав. Сматрам да већ касните у подношењу своје
безусловне оставке, и то за опште добро и за Ваше лично. На основу члана 56 Устава тражим од
Вас да јавно одговорите на следеће питање:

Шта треба још да се догоди па да Ви поднесете неопозиву оставку
на положај и функцију председника Владе Републике Србије?
Желим Вам да од народа и државе добијете све оно, онако и онолико, што сте, како и колико
заслужили, по Уставу и закону.
Што се тиче историје и њеног значаја за Србски народ у целини и за Србију као државу, сада
Републику Србију, подсећам Вас на Аманет Србском народу и властима његове државе:
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АМАНЕТ СРБСКОМ НАРОДУ

Србскa Пoстojбинa,
душa Србскoг нaрoдa,
кoлeвкa србскe културe,
пoнoс србскoг рoдoљубљa,
дух и споменик србскe Вeрe,
ризница србског слободарства,
исконски завет србске храбрости,
зeмљa нaтoпљeнa србскoм крвљу за слободу,
дoкaз србскe човечности и људске сoлидaрнoсти,
симбoл србскe гoстoпримљивoсти и праведности,
стaлнa Пaтриjaршиja Српскe Прaвoслaвнe Црквe и Светосавља,
трајан кaмeн тeмeљaц слoбoдних и нeзaвисних србских држaвa,

KOСOВO и METOХИJA
су били, jeсу и oстaћe нeрaздвojив дeo Србиje.
Ниje пoстojaлa, нити пoстojи нити ћe бити
личнoст, гeнeрaциja или гeнeрaциje,
Влaдa или институциja, Прeдсeдник или Moнaрх,
билo кo или билo штa, нeкo или нeштo
ниje биo/билo, ниje и нeћe бити oвлaшћeнo
дa у имe Србскoг нaрoдa,
у имe Србиje и/или билo кoje србскe држaвe,
прихвaти – пoтпишe - дозволи
расрбљавање, oкупaциjу, чaк oдвajaњe
Koсoвa и/или Meтoхиje oд Србиje.
Свaкo тaквo рaзмaтрaњe, сaглaснoст или пoтпис,
свако такво пасивно или активно прихватање
je билo, jeстe и билo би нeустaвнo и нeвaжeћe,
и нeприхвaтљив aкт нaциoнaлнe вeлeиздaje.
ОСЛОБАЂАЊЕ СРБА И ОБНАВЉАЊЕ
СРБСКИХ СВЕТИЊА И ИМАЊА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ
JE СВЕТИ ЗАДАТАК СРБСКОГ НАРОДА И ЊЕГОВЕ ДРЖАВЕ.
Србски рoдитeљи, бaбe и дeдe, србски прeци
живим и будућим србским гeнeрaциjaмa.

8

Литература
/1/

Програм Владе Републике Србије кандидата за председника Владе Ане Брнабић:

/2/

Народној скупштини петиција за разрешење Александра Вучића функција, положаја и
дужности председника Владе, 09/11/2016:

/3/

Петиција Народној скупштини да покрене поступак за разрешење председника Републике
Александра Вучића, 16/06/2017:

/4/

Уставном суду предлог да оцени уставност акта републике Србије за пријем у Европску
Унију: http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2010_02_06LTG_US_EU
Закључак Уставног суда по поднетом предлогу /4/:
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2010_05_25US.3332323.jpg
Потерница МУПа Републике Србије за терористом Хашимом Тачијем тзв. „Змија“:

/5/
/6/

http://www.media.srbija.gov.rs/medsrp/dokumenti/ekspoze-mandatarke-ane-brnabic280617_cyr.pdf

http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2016_11_09LTG_potvrde.31421517.pdf

http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2017_06_16LTGpeticija.16674217.pdf

http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2017_09_20HashimTachi.26315923.jpg

/7/

Народној скупштини: државни удар, разрешења председника Томислава Николића и Владе,
општи избори:
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2013_04_09NrSkps_DrzavniUdar.28
870414.pdf
/8/ Уставном суду предлог да оцени уставност Резолуције Народне скупштине од 13/01/2013. г.
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2013_01_18LTG_Sve.28893454.pdf
/9/ Закључак Уставног суда по Предлогу /8/:
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2013_04_22US1.28865040.jpg
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2013_04_22US2.28864922.jpg
/10/ Закључак Уставног суда, број Iуo-247/2013, о предлогу за оцену уставности и законитости
парафираног „Првог споразума о принципима који регулишу нормализацију односа” између
Владе Републике Србије и Привремених институција самоуправе у Приштини, од 19. априла
2013. године, Службени гласник РС, број 13/2015, 02.02.2015, стр. 9-24.
/11/ Безрезервна подршка Владе «Српској листи на Космету»:
http://www.srbija.gov.rs/vesti/vest.php?id=301646
/12/ Михаило Меденица, Чујете ли, Вучићу и припадници срамне Српске листе, вапаје
недокланих Срба?: https://facebookreporter.org/2017/09/19/mihailo-medenica-cujete-li-vucicui-pripadnici-sramne-srpske-liste-vapaje-nedoklanih-srba/
/13/ Ана Брнабић, председница Владе, «Добро је што је интерна дебата о Космету почела»:
http://www.srbija.gov.rs/vesti/vest.php?id=299508
С поштовањем
Др Љубомир Т. Грујић, редовни професор у пензији
Џона Кенедија 31/15,
11070 Београд
lyubomirtgruyitch@gmail.com,
http://www.ssssseternal.org
9

