СВАКИ СРБИН СЛОБОДУ СЛАВИ

Председник Савезне Републике Југославије
Господин др Војислав Коштуница
Скупштина Савезне Републике Југославије
Народна Скупштина Републике Србије
Народна Скупштина Републике Црне Горе

Поштовани господине председниче др Коштуница,
поштоване даме и господо,

ПРЕПОРОД, ОБНОВА, УЗДИЗАЊЕ

Ми, доле потписане Српкиње, потписани Срби и српски пријатељи у расејању и
отаџбини:

САЗНАЈЕМО

•

•

да државни органи САД тврде да су финансирали и да ће и даље да
финансирају опозицију ради успостављања и развоја демократије у нашој
отаџбини,
да државни органи Немачке тврде да су финансирали и да ће и даље да
финансирају опозицију ради успостављања и развоја демократије у нашој
отаџбини.

СМАТРАМО
•
•

•
•
•

•

да демократија не може да се увезе, ни купи, већ да њу ствара, негује,
спроводи, брани и развија народ као израз своје воље,
да НАТО државе учеснице у неоправданој агресији на Србију и Црну
Гору 1999. год. треба да дају одговарајуће финансијско обештећење
појединцима (без обзира на националност, верско и политичко
опредељење и старост), породицама и свим организацијама, који су том
агресијом претрпели људске, материјалне, еколошке, психичке и/или
друге штете,
да су Скупштине Р. Србије, Р. Црне Горе и СРЈ, и Председник СРЈ
обавезни да се ангажују на добијању ратне одштете,
да укидање санкција, давање разних помоћи или кредита не може да буде
замена за ратну одштету и не сме да се прихвати као таква замена,
да коришћење финансијских средстава страних држава и/или партија
и/или странаца за постизање интереса неке политичке странке може да
води срозавању демократије, губљењу слободе народа и независности
државе,
да смо кадри да својим способностима, знањем, поштеним и добро
осмишљеним радом, савесним руковођењем, и финансијским и
материјалним средствима наставимо развој демократије и да је то највећа
гаранција да бранимо своју државну независност, очувамо територијално
јединство наше отаџбине, оплемењујемо живот у слободи и подижемо
стандард брзином за коју смо кадри да остваримо, и да ћемо тако
задобити и највеће поштовање других народа и држава и најлакше
остварити с њима добре равноправне односе.

ПРЕДЛАЖЕМО СКУПШТИНАМА И ПРЕДСЕДНИКУ СРЈ

•

•

•
•

да скупштине Р. Србије, Р. Црне Горе и СРЈ организују брзо и ефикасно
утврђивање вредности свих врста штета насталих неоправданим НАТО
бомбардовањем,
да скупштина СРЈ поднесе НАТО пакту (или свакој држави учесници у
НАТО агресији) захтев за целокупну (сразмерно њеном учешћу) ратну
одштету, следствено, и да она буде исплаћена у року који Председник СРЈ
или Скупштина СРЈ утврди у договору са њима, а од дана подношења
захтева,
да се обезбеди да се добијено обештећење подели у пуном износу
оштећенима,
да Скупштине Р. Србије, Р. Црне Горе и/или СРЈ распишу:
* вишегодишњи (нпр. трогодишњи) девизни зајам за пољопривредни и
привредни (рударски, индустријски, туристички и саобраћајни)
препород народа, државе и отаџбине, са обвезницма за једнократне
и/или месечне уплате од 10$ (од 10еура) до 1 000 000$ (до 1 000 000
еура),
* девизна једнократна или месечна даровања за културно-образовну,
духовну и историјску обнову са захвалницама дародавцима, и да СРЈ
склопи споразум са што већим бројем држава о признавању тих износа
за одбијање од порезе,
* да се гарантује потпуно наменско коришћење добијених средстава, о
чему ће да се јавно штампају месечни билтени,

•

да Скупштине Р. Србије, Р. Црне Горе и СРЈ утврде стимулативне услове
који омогућавају свим држављанима Р. Србије и Р. Црне Горе и
задовољавају њихове интересе да буду власници или сувласници банака,
привредних и других организација.

потписивање започето 8. октобра 2000. године, а завршено 20. октобра 2000.
године.
потписници:
1.
2.
3.
4.

др Љубомир т. Грујић, професор универзитета, Белфор, Француска.
Душан Стојановић, Минхен, Немачка.
Боба Ђукић, Џексон Хајтс, Њујорк, САД.
Бошко Зечевић, Аделаида, Аустралија.

5. Милорад Зечевић, Аделаида, Аустралија.
6. Славка Зечевић, Аделаида, Аустралија.
7. Миланка Зечевић, Аделаида, Аустралија.
8. Милорад Зечевић, Аделаида, Аустралија.
9. Лазар Ђорђевић, Леик Уелс, Флорида, САД.
10. Драган Ракић, Стразбур, Француска.
11. Вељко Ивковић, саветник за информацијску технологију, Алберта,
Канада.
12. Томислав Крсмановић, Београд.
13. Владимир Бундало, Минстерланд, Немачка.
14. Милан Анђелковић, Аделаида, Аустралија.
15. Мирослав Голубовић, Јоханесбург, Р. Ј. А.
16. Власта Голубовић, Јоханесбург, Р. Ј. А.
17. Ђорђе Инђић, студент медицине, Стара Пазова.
18. Черил Спасојевић, Сиетл, САД
19. Слободан Петровић, Есекс, Енглеска.
20. Др Вера Ковачевић-Вујчић, професор универзитета, Београд.
21. Војислав Ивановић, Гилберт, Аризона, САД.
22. Нада Ивановић, Гилберт, Аризона, САД.
23. Милан Касић, Њу Уестминстер БК, Канада.
24. Предраг Тошић, Београд, Србија / Шампењ, Илинои.
25. Тика Јанковић, Калифорнија.
26. Дејан Вуксановић, Илинои, САД, председник месног одбора Српске
народне одбране у Аамерици.
Потписивање је било закључено 20. октобра 2000. године са бројем 25.
Потписивање настављено 15. октобра 2002. год. Све потписе под бројем 2 до 26
сам примио преко епоште ("е-маил"-а), што овим потврђујем, као и потпис под
бр. 1.
3. септембар 2000. - 15. октобар 2002. године.
Љубомир Т. Грујић
20, rue Gaston Defferre
90000 Belfort, France

