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Поштовани господине председниче Републике Србије Борисе ТАДИЋУ,
Да ли знате да је од Слободана МИЛОШЕВИЋА јавно, писмено, један појединац тражио још у
суботу 16. марта 1991. године да поднесе оставку на функцију председника Републике Србије?
Да ли знате да је Удружење књижевника Србије отворило у недељу 17. марта 1991. године
потписивање петиције Слободану МИЛОШЕВИЋУ да поднесе оставку на функцију председника
Републике Србије?
Да ли знате да је ту петицију било потписало око 20 000 (двадесет хиљада) људи?
Да ли знате да ту петицију није подржала ни једна политичка странка (чиме су све опозиционе
странке тог доба стекле да заслужено носе назив: „Милошевићева опозииција“)?
Да ли знате да је у оквиру омладинских захтева из омладинског протеста 10. – 13. марта 1991.
године био захтев за смењивање једног министра?
Да ли знате да у оквиру тих омладинских захтева, као и у иступањима омладине у току тог
протеста, није био захтев за смену Слободана МИЛОШЕВИЋА?
Да ли знате да је др Зоран ЂИНЂИЋ око 9:30 сати у среду 13. марта 1991. године дошао међу
малобројну омладину око Чесме на Теразијама и покушавао око пола сата да их убеди да одлуче
да се протест прекине, што они нису прихватили?

Да ли знате да је др Зоран ЂИНЂИЋ око 01:30 сати у четвртак (ујутро, после поноћи) 14. марта
1991. године изашао на бину пред десетине хиљада људи и покушавао да узме микрофон од
водитеља, који је то одбијао знајући за ЂИНЂИЋев покушај претходног јутра, и да је др
ЂИНЂИЋ јурио неколико минута водитеља по бини док није успео насилно да му узме
микрофон?
Да ли знате да је потом др Зоран ЂИНЂИЋ обећао да опозиција гарантује да ће бити испуњени и
сви преостали неиспуњени захтеви омладине и да је тако убедио присутне да прихвате да се
прекине протест?
Да ли знате да је од Слободана МИЛОШЕВИЋА тражено, писмено и јавно, и у јесен 1992. године,
и у јесен 1993. године да поднесе оставку због кршења Устава?
Ово сам Вам све написао као очевидац и сведок.
Не могу да пишем о тромесечном протесту из 1996./1997. године јер тада нисам био у Србији.
Да ли знате да је Слободану МИЛОШЕВИЋУ био упућен апел да поднесе оставку у октобру
1998.?
Да ли знате да је Слободану МИЛОШЕВИЋУ било писмено јавно предложено да поднесе оставку
у априлу 1999 године и да сву власт, у току НАТО агресије, преузме Војска СРЈ?
И пошто је Слободан МИЛОШЕВИЋ све те предлоге одбио, да ли знате да је 5. маја 2000. године
Скупштини СРЈ био поднет захтев да смени Слободана МИЛОШЕВИЋА с функције и положаја
председника СРЈ?
Сви ти предлози и захтеви за оставку Слободана МИЛОШЕВИЋА су били подношени због
његовог кршења Устава. Да ли то знате?
Ви се вероватно сећате да је Слободан МИЛОШЕВИЋ био одбијао и да прихвати резултат
председничких избора из септембра 2000. године?
Ваљда се сећате да се тада дигао народ Србије и да је ситуацију разрешио Уставни суд према
Уставу и резултату избора?
Ако се не сећате, подсећам Вас на све то.
И ево сада, Србија је под Вама у још лошијој ситуацији: Ви кршите Устав драстичније од
Слободана МИЛОШЕВИЋА, на очиглед домаће и стране јавности. Ради подсећања у Референцама
су наведени дописи у којима су Вам упућиване молбе да поднесете оставку, а која се налази на
Интернету:

http://www.thepetitionsite.com/petition/316140698
http://www.thepetitionsite.com/1/molba-g-borisu-tadicu-da-podnese-ostavku
Ви се о све то оглушавате.

Ви, као и Слободан МИЛОШЕВИЋ, видите да је омладина суздржана да од Вас тражи оставку,
већ тражи смењивање министра (погледајте доњи допис Србског сабора двери). Ви знате да
испуњење тог захтева ништа неће да промени јер и после тога Ви остајете председник Републике
Србије, као што је и Слободан МИЛОШЕВИЋ био остао Председник.
За разлику од председниковања Слободана МИЛОШЕВИЋА, под ким је Уставни суд имао
моралне снаге и уставног ауторитета да одлучи по Уставу, садашњи Уставни суд је немоћан да
делује по Уставу по питању Ваших кршења Устава и по питању предлога да се забрани рад
Демократској странци, чији сте Ви противуставни председник, због Ваших и њених кршења
Устава и противуставног подчињавања власти и функције председника Републике Вама и тој
политичкој странци.
Имајући у виду све изложено, апатију у народу, неспособност опозиционих странака, пасивност
Уставног суда, мени изгледа да сте Ви уверени да би испуњење доњег захтева за смену министра
смирило народ, и да имате довољно искуства из судбине Слободана МИЛОШЕВИЋА, те да
можете и даље да неуставно и противуставно будете председник Републике Србије. Ако је овај
утисак тачан, онда Ви заслужујете честитке на веома успешном постепеном стављању Републике
Србије под Вашу диктатуру.
Изражавам Вам своју жељу да добијете од држављана Републике Србије, тј. од Републике Србије,
све оно, онако и онолико, што сте, како и колико заслужили.
Среда, 22. април, 2009. године

С поштовањем,
Љубомир Т. ГРУЈИЋ
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