Господин Борис ТАДИЋ, Председник Р. Србије и кандидат за Председника у следећем мандату
Андриђев венац бр. 1
11000 Београд

Доставља се:
Народна скупштина
Средства јавног информисања
Потписници документа у Додатку 6 дописа Уставном суду (Додатак 1 овом допису)

Поштовани господине ТАДИЋУ, Председниче Републике и кандидату за Председника у следећем
мандату,

Предмет: Отказивање Вашег инаугурисања за председника Републике

У Председничкој заклетви коју треба и може да положи кандидат изабран за председника
Републике стоји да се заклиње да ће се посветити како очувању територијалног јединства Р.
Србије и очувању Косова и Метохије у оквиру ње, тако и поштовању Устава и закона.
Нажалост, Ваше инаугурисање не испуњава основни услов а то је да избори буду
организовани и спроведени у складу с Уставом и Резолуцијом Народне скупштине (доказ сам Вам
достављао више пута почевши од 25. децембра 2007. год., сада детаљније у допису Уставном суду
у Додатку 1 овде). О овоме сам обавестио Народну скупштину (Додатак 2).
Сматрао сам да је природно да се Ви, и као садашњи Председник и као кандидат за будућег
Председника, сами обратите Народној скупштини на време и да спречите да дођемо у ову
ситуацију једноставним померањем датума избора толико да може Р. Србија да захтева од УН да
јој омогуће одржавање безбедних и слободних избора на целој територији Косова и Метохије
равноправно за све њене држављане, и да УН могу да одговоре.
Ви то нисте учинили, а били сте, уз председника Народне скупштине, као председник
Републике најпозванији да то учините. Тако смо сада дошли у ову веома немилу ситуацију која
треба да се рашчисти у складу с Уставом и Резолуцијом Народне скупштине. Несумњиво је да Ви
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можете, а и дужни сте као Председник, да ситуацију једноставно разрешите обавештењем
Народној скупштини да не можете да приступите полагању Председничке заклетве и свом
инаугурисању из напред наведеног разлога, и да, као Председник, захтевате расписивање нових
избора који ће бити организовани и спроведени у потпуној сагласности с Уставом и Резолуцијом
Народне скупштине.
Ово је и провера колико сте бољи или лошији у поштовању Устава од ранијих председника
Р. Србије, на пример од Слободана Милошевића. Децембра 1990. год. / јануара 1991. год. су он,
Суд и Народна скупштина били обавештени да нису били испуњени услови за његово
инаугурисање јер гласачки листић није био урађен по закону, те избори нису били законски
спроведени. Суд је био одбио примедбу с образложењем да то није могло да утиче на резултат
избора, не оповргавајући да избори нису били спроведени по закону јер истина не може да се
оповргне. Није најважније да ли је то могло да утиче на резултат избора. Најважније је да ли
врховни државни законодавни, извршни и судки органи поштују Устав и закон и спроводе њихове
одредбе, или не.
Упркос тој неиспуњености законског услова, Слободан Милошевић је положио
Председничку заклетву, коју је касније кршио кршењем Устава на далекосежну и трагичну штету
Р. Србије и целог народа. На то му је било указивано писмено и предлагано му више пута да
поднесе оставку (на пример 16. марта 1991., петицијом у Друштву књижевника Србије чије је
потписивање било започето 17. Марта 1991. год. и коју је потписало око 20 000 људи, октобра
1992., новембра 1993., децембра 1998. год., маја 1999. год.). Одбијао је од 1991. до 2000. год., осим
1992. год. и 2000. год. Последњи пут му је био достављен Захтев Скупштини СРЈ за његово
смењивање, 5. маја 2000. год.. Средствима јавног обавештавања су слати ти дописи. Никада их
нису објавила.
Ви на пример кршите Устав, као што је кршио Устав и Слободан Милошевић, када год
покушавате да водите политику Р. Србије што је било и остало у искључивој надлежности Владе.
Ви непрекидно кршите Устав, као што га је кршио Слободан Милошевић, извршавањем
друге јавне функције – председниковањем политичкој странци (Демократској странци). Устави, и
од 1990. по коме сте изабрани као и Слободан Милошевић, и садашњи од 2006., то изричито
забрањују. Не наводим Чланове Устава јер претпостављам да их добро познајете.
Међутим, 1992. је Слободан Милошевић био прихватио делимично захтеве да поднесе
оставку: био је прихватио да се распишу ванредни председнички избори у сред његовог мандата,
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али се није повукао већ се поново кандидовао. Постао је Председник са подршком од око 30 %
бирача, отприлике као и Ви у претходном мандатном периоду.
Такође је Слободан Милошевић у сред свог мандата био прихавтио 2000. год. да се
распишу ванредни избори за председника СРЈ.
За разлику од њега, после промене Устава 2006. године, због чега су били расписани
парламентарни избори, Ви нисте тражили од Народне скупштине да истовремено распише, из
истог разлога, и изборе за председника Републике. Шта више, Ви сте дозволили да прође десет
месеци од ступања на снагу новог Устава па да предложите Народној скупштини десет кандидата
за судије Уставног суда. Тиме је, према новом Уставу, био онемогућен поступак Вашег
смењивања и да је било ко намеравао да га покрене.
То су неке од карактеристика Вашег извршавања функције и дужности председника
Републике у протеклом мандатном периоду.
Сада сте у ситуацији да извршите избор: да ли прихватате да будете инаугурисани на
основу резултата изборног процеса организованог и спроведеног супротно Уставу и Резолуцији
Народне скупштине или не, да ли прихватате да нови мандатни период започнете на неуставној
основи или не.
Од тог избора ће да зависи и ваљаност Ваше председничке заклетве: да ли се подноси
после овог неуставног изборног процеса, или после новог, у потпуности спроведеног према Уставу
и Резолуцији Народне скупштине.
Избор је Ваш.
Последице ће да сносе сви држављани Р. Србије и држава у целини.
ДОДАЦИ:
1. Предлог Уставном суду да оцени уставност Решења Врховног суда бр, Уж. 15/08 од
05.02.2008. год.
2. Допис Народној скупштини од 7. фебруара 2008. год. за отказивање Вашег инаугурисања.

Београд, 7. фебруар, 2008. год.
Др. Љубомир Т. ГРУЈИЋ
Џона Кенедија 31/15
11070 Београд
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