Љ. Грујић

НАРОДНА СКУПШТИНА

Владa Републике Србије
Немањина бр. 11
11000 Београд

Доставља се:
Средства јавног информисања

Устав је највиши правни акт Републике Србије.
Сви закони и други општи акти донети у
Републици Србији морају бити у сагласности са
Уставом.
(2. и 3. 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:

Противуставaн избор Владе. Расписивање и одржавање нових парламентерних
избора по Уставу. Распуштање Владе.

Поштовани гоподине председниче Владе и поштоване даме и господо сви остали чланови
Владе Републике Србије,
Обраћам вам се на основу Члана 56 Устава Р. Србије и на основу тог члана вас најлепше молим
да ми одговорите на овај допис. Овим Вам се јавно подноси

ПРЕДЛОГ
1. ДА ВЛАДА ПРЕДЛОЖИ ПРЕДСЕДНИКУ РЕПУБЛИКЕ ДА ДОНЕСЕ ОДЛУКУ О
РАСПУШТАЊУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ,
2. ДА ВЛАДА ПОДНЕСЕ ОСТАВКУ.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
1. РАСПУШТАЊЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
i.

Противуставни избори за народне посланике
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 и функција носиоца изборне листе нису у
оквиру делатности председника Републике које су прописане Уставом (Члан 112 и Члан
113). Устав не дозвољава да председник Републике буде ни председник политичке
странке ни носилац изборне листе. Самим тим Устав не дозвољава да председник
Републике води изборну кампању једне политичке странке за избор народних
посланика.
Господин Борис ТАДИЋ је председник политичке странке, конкретно Демократске
странке. Он непрекидно делује супротно Уставу. У својству председника Демократске
странке је противуставно водио кампању за избор народних посланика. 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. Својим противуставним вођењем партијске
кампање за избор народних посланика господин Борис ТАДИЋ је обесправио гласове
дате посланицима из ДСа и учинио их противуставним.
Господин Борис ТАДИЋ је председник Републике. Устав њему не дозвољава да буде
носилац предизборне листе, одн. свака предизборна листа чији је он носилац је била
противуставна и противзаконита.
Противуставне и противзаконите изборне листе не могу да буду пуноважне. Њихово
оглашавање за пуноважне је противуставно. Зато је ништавно. Зато су и све Збирне
изборне листе у којима су изборне листе с Борисом ТАДИЋЕМ као носиоцем такође
противуставне и ништавне.
На пример, прихватањем да у Збирној изборној листи буде изборна листа бр. 1 „За
европску Србију- Борис Тадић“ с председником Републике као њеним носиоцем се
крше и Чланови 111 и 114 Устава, као и Члан 42 (4. и 5. став) Закона о избору народних
посланика којим се одобрава да носилац изборне листе може да буде кандидат за
народног посланика или за други државни орган што је недозвољено председнику
Републике (Чланови 112, 113 и 115 Устава). Закон, повезан с Уставом, такође не
дозвољва председнику Републике да буде носилац изборне листе, те не дозвољава тиме
да таква листа буде у Збирној изборној листи.
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 имао одлучујући утицај као председник
Републике и носилац изборне листе да Демократска странка добије остварени број
гласова и мандата. Он је спутавао посланичке кандидате да искористе расположиво
време да се представе народу. Тиме је он драстично кршио и Члан 111 Устава о томе да
Председник изражава државно јединство Р. Србије и Члан 114 Устава да Председник
поштује и штити Устав. И на тај начин је господин Тадић учинио изборну кампању
Демократске странке противуставном. Самим тим и њени добијени мандати су
противуставни.
Републичка изборна комисија је обавезна да поштује Устав и да сваки њен акт, свака
њена одлука, свако њено решење, свако њено иступање и објашњење, буду у складу с
Уставом. Та њена обавеза уопште не зависи од тога да ли јој је поднет приговор, или
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ако је поднет (као што је било у овом случају) да ли је био поднет у предвиђеном року,
или касније (као што је у овом случају).
Приликом провере да ли може једна изборна листа да буде прихваћена Републичка
изборна комисија је дужна да прво и пре свега утврди да ли је та изборна листа у складу
с Уставом и да потом заузме став у складу с Уставом. Републичка изборна комисија
очигледно тако није радила, већ је прихватала и проглашавала за пуноважне све
изборне листе чији је носилац Борис ТАДИЋ, те и одговарајуће Збирне изборне листе.
Тиме је она радила и деловала супротно Уставу и закону и спровела је изборе супротно
Уставу и закону.
То кашњење при подношењу првог приговора нема никаквог утицаја на обавезу
Републичке изборне комисије да поштује и ради у складу с Уставом, што је она
прекршила још пре подношења приговора и наставила да крши потом све време. Код
бирача је створила утисак да су све изборне листе, чији је носилац председник
Републике Борис ТАДИЋ, у складу с Уставом упркос томе што су оне потпуно
противуставне.
Жалбе на Решења Републичке изборне комисије Врховни суд је одбијао (из формалног
разлога зато што је први приговор био поднет после истека рока од 24 сата. Врховни
суд уопште није разматрао уставност и законитост изборних.
Народној скупштини су била достављена сва та документа.
Пошто су избори одржани 11. маја 2008. год. спроведени на основу противуставних,
значи ништавних изборних листи, и пошто је председник Тадић водио противуставну
кампању, што су противуставно прихватили и Републичка изборна комисија и Врховни
суд, зато су ти избори противуставни и ништавни.

ii.

Противуставно конституисање Народне скупштине
Приликом провере добијених мандата Народна скупштина је била обавезна да провери
да ли су мандати стечени на уставан начин. Мандати посланика из Демократске странке
су стечени на противуставан начин. Они нису ни смели да буду потврђени . Очекивао
сам да Народна скупштина поштује Устав и да зато не потврди мандате Демократској
странци. Пошто је Народна скупштина противуставно потврдила мандате Демократској
странци, зато је њено конституисање противуставно и она је постала саучесник у
кршењу Устава.

iii.

Поштовање Устава и спровођење његових одредби
Када Председник Републике, Републичка изборна комисија и Врховни суд
делују противуставно, и када им се придружи и Народна скупштина, и када
Уставни суд одуговлаћи да заштити и примени Устав, онда то значи рушење
државности Републике Србије, узурписање власти, омаловажавање
референдума и воље држављана Р. Србије. Тиме се Устав постепено ставља на
неуставан начин ван снаге. Тако се уништава најављивана демократија и
ускраћује слобода народу. Стварају се услови за анархију и диктатуру.
Влада, као врховни државни извршни орган који је једини меродаван за вођење
политике Р. Србије, је посебно обавезна да делује у потпуном складу с Уставом.
У садашњој ситуацији то је могуће да се оствари једино распуштањем Народне
скупштине и Владе, и расписивањем нових избора за народне посланике.
Пошто једино Председник Републике, на предлог Владе, може да распусти
Скупштину (1. и 5. Став Члана 109 Устава), зато Влада, да би показала да
поштује Устав треба да предложи Председнику Републике да распусти
Скупштину да би да расписао изборе за народне посланике за нови сазив
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Народне скупштине (6. Став Члана 109 Устава) тако да они буду организовани
и спроведени у складу с Уставом.
Уколико овако противуставно конституисана Влада одбије овај предлог, онда
сав њен рад је противуставан, а ниједна њена одлука није пуноснажна.
2. ОСТАВКА ВЛАДЕ
Истовремено Влада треба да поднесе оставку да би доказала да поштује Устав,
државност Републике Србије, резултат референдума што значи слободно изражену
вољу држављана Републике Србије.

Поштовани гоподине председниче Владе молим Вас да овај Предлог буде без
одлагања увршћен у дневни ред седнице Владе и да на основу Члана 56 Устава Р. Србије
будем обавештен о томе, као и о ставу Владе.
С поштовањем,

Београд, 7. јули. 2008. год.

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

