ВРХОВНИ СУД
Ресавска 41
11000 Београд

Доставља се:
Господин Борис ТАДИЋ, Председник Р. Србије, председник Демократске странке и Носилац
изборне листе „За европску Србију – Борис Тадић“ (лична достава)
Демократска странка (доставља се препорученом поштом)
Републичка изборна комисија (лична достава)
Народна скупштина Р. Србије (лична достава)
Владa Р. Србије (лична достава)
Средства јавног информисања
Предмет: Жалба на противуставнa деловања г. Бориса ТАДИЋА, Демократске странке и
Републичке изборне комисије, и на њихово подчињавањe функције председника
Републике интересима једне политичке (Демократске) странке

На основу Устава Р. Србије (Члан 56) подноси се Врховном суду следећа

ЖАЛБА
на противуставно деловање
господина Бориса ТАДИЋА, председника Републике Србије, председника
Демократске странке и Носиоца изборне листе „За европску Србију – Борис Тадић“,
Демократске странке, и
Републичке изборне комисије
због
њиховог кршења Устава Републике Србије, и због њиховог подчињавања функције
председника Републике интересима једне политичке (Демократске) странке.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Председник Републике Србије не може да обавља другу јавну функцију или професионалну
делатност (Члан 115 Устава). Председник политичке странке и носилац предизборне листе
врше јавне функције. Те функције нису у оквиру делатности председника Републике које су
прописане Уставом (Члан 112 и Члан 113).
Господин Борис ТАДИЋ је председник Републике. Устав њему не дозвољава да буде ни
председник политичке странке ни носилац предизборне листе. Он и политичка странка,
конкретно Демократска странка, чији је он председник, непрекидно делују супротно Уставу.
Тиме господин Борис ТАДИЋ и Демократска странка подчињавају функцију председника

Републике својим интересима и политичким ставовима. Тиме се драстично крше и Члан 111
Устава и Председничка заклетва (Члан 114 Устава). Предизборна листа чији је он носилац је
противуставна и као такву Републичка изборна комисија је била дужна да не прихвати,
односно да је врати подносиоцима са захтевом да одреди новог носиоца листе.
Републичкој изборној комисији сам поднео приговор још 24. марта 2008. год. због
противуставног прихватања изборне листе „За европску Србију – Борис Тадић“. Републичка
изборна комисија је одбила приговор на својој седници 26. марта 2008. године као неблаговремен јер није био поднет у року од 24 часа од тренутка када је (20. марта 2008. године)
Републичка изборна комисија прихватила ту изборну листу. Овакво стриктно поштовање
одредбе о временском интервалу у коме може да се поднесе приговор је позитивно, оправдано
и прихватљиво једино када је рад Изборне комисије у складу с Уставом и законом. У овом
случају, њен рад је противуставан јер је прихватила и изнела у јавност противуставну изборну
листу. Републичка изборна комисија је дужна да поштује Устав, да делује у складу с њим, и да
одбије све што јој се подноси а што је противуставно. Без обзира да ли јој је поднет приговор,
икада, или није. Она је била обавезна да одмах при разматрању поднете изборне листе утврди
да ли је у складу с Уставом, да утврди да је противуставна и да је врати подносиоцима. То није
урадила. Прекршила је Устав. Поднети приговор је требало да јој помогне да прекине своје
противуставно деловање. Њена обавеза да поштује Устав и спроводи његове одредбе је трајна,
она не зависи од рока када је поднет приговор. Иако је сагледала своје противуставно
деловање, она га је наставила позивајући се на неблаговременост приговора. Она подржава и
саучествује у противуставном деловању господина Бориса ТАДИЋА и Демократске странке.
Таква противуставна деловања тужених руше демократичност политичког живота, уставни
поредак и државност Републике Србије, и чине предстојеће изборе противуставним.
Врховни суд је надлежан да размотри њихов рад. Пошто сам отишао на пут у иностранство у
четвртак рано ујутро 27. марта 2008. године, а вратио се у суботу по подне 26. априла 2008.
год., зато сам Решење Републичке изборне комисије лично примио од своје супруге тек по
повратк с пута. У Упутству о правном средству стоји да жалбу на решење могу да поднесем
само у току 48 сати. Формално позивање на тај временски интервал има смисла само ако се он
заснива на уставном раду. Врховни суд је обавезан да не дозволи њихово противуставно
деловање и противуставне изборе. Сматрам да је Врховни суд дужан да донесе мере којима ће
цео процес да се врати на уставну основу, а најблаже такве мере су следеће по мом мишљењу:
1. Изборна листа „За европску Србију – Борис Тадић“ не може да буде увршћена међу
изборне листе и враћа се подносиоцима.
2. Подносиоцима Врховни суд одређује рок у коме могу да поднесу изборну листу с
именом и презименом њеног новог носиоца у складу с Уставом и законом.
У очекивању да ће Врховни суд да заштити Устав, уставни поредак, државу и државност
Републике Србије, као и вољу држављана исказану усвајањем Устава на референдуму, те да ће
да врати изборни процес на уставни ток, с поштовањем,

Београд, 30. 04. 2008. год.

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

