НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Краља Милана 14
11000 Београд
12. јуни, 2007. године.

Сувереност потиче од грађана који је врше референдумом,
народном иницијативом и преко својих слободно изабраних
представника.
Ниједан државни орган, политичка организација, група или
појединац не може присвојити суверенитет од грађана, нити
успоставити власт мимо слободно изражене воље грађана.
Члан 2 Устава Републике Србије

Поштовани господине ДУЛИЋУ, председниче Народне скупштине,
поштоване даме и господо народни посланици
Републике Србије.
Доставља се:

Господину Борису ТАДИЋУ, председнику Републике, и јавности

Предмет:

Ваше поштовање носиоца суверенитета и Устава, и
разрешење господина Бориса ТАДИЋА положаја и функције
председника Републике Србије

Молим Вас да прихватите

ПРЕДЛОГ
да Народна скупштина без даљег одлагања покрене и спроведе
Уставом одређени поступак за разрешење председника Републике,
сада господина Бориса ТАДИЋА, функције и положаја председника
Републике Србије.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Овај Предлог вам подносим на основу Члана 56 Устава о праву држављанина да
упућује предлоге државним органима, а пошто господин Борис ТАДИЋ није до сада
поднео оставку (видети Додатак: писмо господину Борису ТАДИЋУ, председнику
Републике, од 5. јуна ове године) .
Прошло је више него довољно времена (више од шест месеци), не само да господин
Борис ТАДИЋ, и ви сви, потпуно овладате материјом новог Устава Републике Србије
донетог 8. новембра 2006. године, већ и да утврдите битне разлике у дужностима,
обавезама, правима и компетенцијама председника Републике Србије одређеним
њеним Уставима из 1990. (Члан 9 - други став, Члан 83 - тачке 2 до 8, Члан 86 - седми
став) и 2006. године (Члан 109 - пети и шести став, Члан 112 - тачке 3 до 5, и последњи

пасос, Члан 172 - други и трећи став). Господин Борис ТАДИЋ је постао Председник на
основу добијениих гласова законски одређене већине бирача. Она му је дала права и
компетенције председника Републике, које су биле одређене тада важећим Уставом из
1990. године. Новим Уставом из 2006. године дужности, обавезе, права и компетенције
председника Републике су битно промењене. Држављани Републике Србије нису дали
право господину Борису ТАДИЋУ да буде председник Републике Србије по новом
Уставу. Сваким даљим његовим извршавањем функције, тј. остајањем на положају,
председника Републике Србије, а према цитираном Члану 2 Устава, господин Борис
ТАДИЋ, не само да би постаjaо све изразитији апсолутиста, деспот и уништаватељ
слободе и демократије, већ би постаjaо све дубљи узурпатор тог положаја без
преседана у нашој историји. Самим тим, не само с обзиром на ваше јавно
прокламовано опредељење за слободу и демократију, већ пре свега на уставне
обавезе сваког држављанина, а посебно председника Републике, Народне скупштине у
целини, Вас господине ДУЛИЋУ као њеног председника, и сваког народног посланика,
ви сте обавезни да без икаквог даљег одлагања покренете и спроведете Уставом
одређени поступак разрешавања председника Републике на разрешење господина
Бориса ТАДИЋА функције и положаја Председника Републике Србије. То не зависи од
става било личног било једне или више политичких странака, нити од ситуације у којој
се налазимо пошто није уведено ни ратно ни ванредно стање. То је ваша и уставна и
морална обавеза према народу и према Републици Србији. Њеним испуњењем бисте
омогућили држављанима Републике Србије да изаберу свог Председника по важећем
Уставу.
Господине председниче Народне скупштине ДУЛИЋУ молим Вас да ово писмо буде
стављено на увид сваком народном посланику.
Ово је отворено, јавно писмо пошто се ради о питањима од општег значаја.
С надом да ћете да прихватите овај предлог у целости, поздрављам вас с поштовањем,

Додаци: Предлог Народној скупштини и
писма господину Борису ТАДИЋУ
од 5. и 12. јуна 2007. године.

Др. Љубомир Т. ГРУЈИЋ
Џона Кенедија 31/15
11070 Београд

Господин
Борис ТАДИЋ, председник Републике Србије
Aндрићев венац
11000 Београд
12. јуни 2007. године.

Поштовани господине председниче ТАДИЋУ,
Предмет: Ваша разрешење функције председника Републике Србије
Молим Вас да се упознате с приложеним дописом Народној скупштини у коме је
образложени

ПРЕДЛОГ
да Народна скупштина без даљег одлагања покрене и спроведе
Уставом одређени поступак за разрешење председника Републике,
сада ВАС, функције и положаја председника Републике Србије,
који сам упутио Скупштини и јавности пошто нисте до сада прихватилим на Уставу
засновани, предлог од 5. јуна ове године да без одлагања поднесете безусловну
оставку. Свакако да Ви још увек можете да поднесете оставку. Тиме бисте делом
показали да сте привржени демократији, да поштујете и Устав и народ као
основног носиоца суверенитета Републике Србије. Тиме бисте омогућили
најједноставније и најприродније уставно разрешење проблема да Република
Србија има Председника изабраног по важећем Уставу. С надом да ћете да се
сагласите с овим предлозима, поздрављам вас с поштовањем,

Додатак: Предлог Народној скупштини
од 12. јуна 2007. године.

Др. Љубомир Т. ГРУЈИЋ
Џона Кенедија 31/15
11070 Београд

