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Доставља се ради обавештености:
Господин Борис ТАДИЋ, Председник Р. Србије, председник Демократске странке и

Носилац изборних листи (лична достава)
Народна скупштина Р. Србије (лична достава)
Републичка изборна комисија (лична достава)
Владa Р. Србије (лична достава)
Средства јавног информисања и јавност

Устав је највиши правни акт Републике Србије.
(2. став Члана 194 Устава Републике Србије)
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 сувереност од грађана, нити
успоставити власт мимо слободно изражене
воље грађана.
(Члан 2 Устава Републике Србије)

Предмет:

Оцена уставности и законитости рада и деловања председника Републике
Бориса ТАДИЋА

На основу Устава Р. Србије (Чланови 56, 166 - 168) подноси се следећи
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ПРЕДЛОГ
да Уставни суд оцени уставност и законитост рада и деловања
председника Републике Бориса ТАДИЋА.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
I.

Доказ неуставности полагања председничке заклетве Бориса ТАДИЋА
У Образложењу Предлога Уставном суду поднетог 20. марта 2008. год. су дати
докази да је господин Борис ТАДИЋ прихватио да председнички избори ове
године буду спроведени на неуставан начин и да је полагао Председничку
заклетву свестан да је то резултат противуставних председничких избора.
Уставни суд до сада још није јавно објавио свој став о том Предлогу.

II.

Доказ непрекидног кршења Устава од стране председника Републике
Бориса ТАДИЋА подчињавањем функције Председника интересима једне
политичке странке
Господин Борис ТАДИЋ је председник Републике. Председник Републике Србије не
може да обавља другу јавну функцију или професионалну делатност (Члан 115 Устава).
Функција председника политичке странке није у оквиру делатности председника
Републике које су прописане Уставом (Члан 112 и Члан 113). Устав не дозвољава да
председник Републике буде председник политичке странке.
Господин Борис ТАДИЋ је председник политичке странке, конкретно Демократске
странке. Он непрекидно делује супротно Уставу. Господин Борис ТАДИЋ стално
подчињава функцију председника Републике интересима и политичким ставовима те
странке и својим личним. Тиме он драстично крши и Члан 111 Устава о томе да
Председник изражава државно јединство Р. Србије и Члан 114 Устава да Председник
поштује и штити Устав.

III.

Доказ кршења Устава од стране председника Републике Бориса ТАДИЋА у
току изборне кампање за јучерашње изборе, тј. одржане 11. маја 2008. год.
Председник Републике Србије не може да обавља другу јавну функцију или
професионалну делатност (Члан 115 Устава). Носилац предизборне листе врши јавну
функцију. Та функција није 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
носилац предизборне листе, одн. свака предизборна листа чији је он носилац је
противуставна и противзаконита.
Председник ТАДИЋ, који је посебно обавезан Председничком заклетвом (4. став Члана
114 Устава) да поштује и штити Устав, чини супротно. Он је противуставно био
носилац изборних листи. Он је јавно, све активније и активније, све жешће и жешће,
водио посланичку изборну кампању за изборне листе чији је он носилац као да је у
питању председничка изборна кампања. Он је спутавао посланичке кандидате да
искористе расположиво време да се представе народу. Тиме је он драстично кршио и
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Члан 111 Устава о томе да Председник изражава државно јединство Р. Србије и Члан
114 Устава да Председник поштује и штити Устав.
Он је показо јасно своју одлуку да он диктира Народној скупштини како ће да ради.

IV.

Доказ противуставног вођења политике од стране председника Републике
Бориса ТАДИЋА
Уверен у успешност и неприкосновеност свог противуставног деловања, које је
замагљено створеним утиском постигнутим представљањем себе као неоспорног
демократе, председник ТАДИЋ све чешће, ових дана непрекидно, преузима да води
политику Р. Србије. Устав му на то не даје никакво право (Чланови 112 и 113 Устава о
делатности председника Републике). То је искључиво право и обавеза Владе Р. Србије
(Чланови 122 и 123 Устава).
У том противуставном ширењу своје власти, председник ТАДИЋ својим присуством не
само да је подржавао већ је и потврђивао да је потпис министра Ђелића на Споразуму с
Европском Унијом пуноважан у име Р. Србије. А на тој церемонији, пре потписивања,
је лично Оли Рен рекао да се
чуди премијеру Коштуници што се противи потписивању Споразума
када у његовом члану 135 јасно пише да се Споразум не односи на
Косово и да ће питање Косова посебно да се решава.
То значи да се тим Споразумом не признаје да је Косово и Метохија суверени део Р.
Србије. То потврђују представници држава које признају нелегитимну албанску државу
створену на Косову и Метохији. Тиме се крше и Устав (Преамбула, Председничка
заклетва) и Резолуција Народне скупштине из децембра 2007. године по којој сви акти
и сва деловања у име Р. Србије морају да буду у функцији очувања територијалне
целине Р. Србије - те Косова и Метохије у њеном оквиру.
Упркос свему, председник ТАДИЋ је пажљиво пратио да ли министар Ђелић добро
потписује Споразум.
Председник ТАДИЋ диктира Влади какву ће политику да води.

V.

Доказ противуставног давања мандата председника Републике Бориса
ТАДИЋА самом себи
На јучерашњим изборима, тј. изборима одржаним 11. маја 2008. год., највише
гласова је добила изборна листа око Демократске странке. На основу тога је
председник Републике Борис ТАДИЋ одмах јавно објавио да ће нови председник Владе
да буде из Демократске странке. Пошто је он истовремено председник те странке он је
на тај начин преузео и улогу мандатора Владе. То је све учинио пре него што је
саслушао мишљења представника изабраних изборних листа што му Устав (Члан 112,
3. став) изричито налаже да уради. То се у суштини своди да он самом себи даје мандат
Председника Владе.

VI.

Закључак
Председник ТАДИЋ нама показује своју моћ да може и сме да противуставно делује и
да у оквиру тога подређује и подчињава функцију председника Републике интересима
своје политичке странке. Он од Р. Србије прави суштински једнопартијску државу, а
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државничку и државну функцију Председника поистовећује с партијском. Он нас не
враћа на крај 20. века, већ нас враћа на крај прве половине 20. века – у 1945. годину.
Све то показује како председник ТАДИЋ постепено ставља Устав ван снаге
истовремено присвајајући сувереност од грађана и тиме успостављајући све шире и
дубље свој апсолутистички деспотизам с тенденцијом да прерасте у диктатуру.
С поштовањем,

Београд, 12. 05. 2008. год.

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

ПРИМЉЕНО
у Уставном суду
Републике Србије
Дана 12 MAY 2008 г.
II P-207/08
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