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27. 03. 2004. г.
НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

господин председник Предраг МАРКОВИЋ
сви народни посланици,
Поштовани господине председниче МАРКОВИЋУ,
поштоване даме и господо народни посланици,
Предмет: Избор Председника Републике Србије
Молим вас да у образцу за пријављивање кандидатуре за Председника Р. Србије
сваком кандидату буду постављена следећа питања на која је обавезан да одговори:
Политичка биографија
-

Јесте ли били члан неке политичке странке, партије, покрета у свом животу ?

Ако јесте били, молимо Вас да одгворите на следећа питања с подацима:
-

Којих политичких странака, партија, покрета сте у свом животу били члан, од
када до када?

-

Које сте све функције имали у свакој од њих?

Државничка биографија
-

Јесте ли били на неком руководећем државном положају или члан неке руководеће
државне институције?

Ако јесте били, молимо Вас да одговорите на следећа питања с подацима:
-

Коју руководећу државну функцију сте извршавали, одн. које сте државне
институције били члан и у ком периоду?

-

У чему је био Ваш позитиван допринос народу и држави по Вашој оцени.

Ставови по појединим државничким питањима
Молимо Вас да одговорите на сва следећа питања:

-

Како оцењујете допринос добробити народа и одговорност за ситуацију у коју смо
доведени:
-

1989 под руководством СКЈ као једине дозвољене политичке партије у СФРЈ,

-

1991/92 под руководством Председништва, Скупштине и Владе СФРЈ.

-

Држање Генералштаба СФРЈ у односу на Устав СФРЈ и понашање
Председништва, Скупштине и Владе СФРЈ.

-

1991/92 под председништвом Слободана Милошевића, тј. под руководством
СПС/ЈУЛ, с обзиром на његово залагање за одржавање СФРЈ и с обзиром на
основу Устава СФРЈ који је полазио од општег права народа на
самоопредељење укључујући отцепљење (прва реченица у уставу СФРЈ),

-

1999. г. под председништвом Слободана Милошевића, и под руководством
партија које су тада биле на власти: СПС/ЈУЛ/СРС, с обзиром на прихватање
војне предаје у Куманову, губитка слободе, независности и подпадање под
окупацију, а са становишта Устава СРЈ и Р. Србије који су то изричито
забрањивали,

-

2003. г. избором председника СЦГ г. Светозара Маровића без општег јавног
гласања, а које је с великим напором остварено 2000. г. после пола века,

-

2003. г. самовољним и неоправданим извињавањима председника СЦГ г.
Светозара Маровића у име држављана Републике Србије,

-

2004. г. под владавином ДОС (Дрске Опозиције Србији у коју се претворила
Демократска Опозиција Србије када је 6. октобра 2000. г. преузела власт у
Србији), с обзиром на неиспуњену обавезу да предложи нови Устав Р. Србије и
на њена драстична кршења важећег Устава Р. Србије, на противуставно
срамотно испорућивање наших држављана иностранству уместо да се пред
нашим народом размотри и оцени њихово деловање и донесу одговарајуће
одлуке, на противуставно вођену приватизацију (Члан 58 Устава Р. Србије) без
претходно поштено спроведене денационализације, подвргавање домаће
државне власти, укључујући и војну, страној окупацији, итд.

-

Да ли сматрате да треба да се промени Устав Р. Србије, и ако сматрате да треба
онда изложите начела новог Устава за која би сте се заложили.

Извршавање дужности Председника Републике
-

С обзиром на стварно стање и Устав Р. Србије (т. 7 Члана 83) да ли ћете да се
заложите за увођење ванредних мера, и којих ако хоћете?

-

С обзиром да постојање аутономних покрајина с посебним правима ствара
неравноправност међу држављанима Р. Србије (супротно Члану 13 Устава), за
какву организацију Републике Србије би сте се Ви заложили?

-

С обзиром на стварну окупацију Р. Србије и противуставно присуство страних
оружаних снага и великог броја странаца, међу којима су масовно албански
држављани од којих су посебан проблем албански терористи, за какав однос према
њима би сте се Ви заложили?

-

Какав је Ваш став према приватизацији, посебно према продаји власништва
страним држављанима, добара од општег националног, државног и економског
интереса (просвета, здравство, рудници, путеви, реке, шуме и земља,
електропривреда, ПТТ, железница)?

-

Како би сте Ви извршавали уставне дужности Председника Републике?

-

Зашто сматрате да Ви заслужујете да добијете народно поверење избором за
Председника Републике?

-

Зашто сматрате да Ви треба да будете Председник Републике Србије у следећем
мандатном периоду?
Одговоре на ова питања сматрам важним, посебно за младе који су последњих

година постали пунолетни, а и за сваког другог пунолетног држављанина Р. Србије, ма
где био сада, ако није упознат са животом, радом и ставовима кандидата.
Питања постављам сада не знајући ко ће бити кандидати и равноправно за све
кандидате за Председника Републике Србије. Тиме се свима даје иста могућност да се
припреме за разговор с народом.
Ово је јавни предлог. Доставићу га епоштом Влади, Републичкој Изборној
Комисији, листовима:

-

"АРТЕЛ",

-

"БЛИЦ",

-

"ВРЕМЕ",

-

"ГЛАС ЈАВНОСТИ",

-

"НИН",

-

"НОВОСТИ",

-

"ОГЛЕДАЛО",

-

"ПОГЛЕДИ",

-

"ПОЛИТИКА",

-

"СВЕТ"

и
-

"ТЕЛЕГРАФ",

чије сам еадресе успео да нађем на Интернету, као и многим егрупама и свим
појединцима с којима сам у евези. Такође ће бити изложено на ипростору назначеном
испод моје еадресе.
Захваљујем Вам се на пажњи.
С поштовањем,
Љубомир Т. Грујић
ЈМБГ 2910939710225
20 rue Gastpn Defferre
90000 Belfort
France
lyubomir_gruyitch@yahoo.com
http://www.truth-action.com/people

