----- Forwarded Message ---From: Lyubomir Gruyitch <lyubomir_gruyitch@yahoo.com>
To: who_is_who@zavod.co.rs
Cc: lyubomir_gruyitch@yahoo.com
Sent: Mon, October 19, 2009 1:22:34 PM
Subject: Ваш позив

19 10 2009
Поштоване даме и господо,
Ваш, веома ласкав, позив, на коме вам се топло захваљујем, ме је
колико изненадио толико и збунио: моја непрекидна јавна ангажовања од
децембра 1990. год. до данас по питањима народног - друштвеног, државног
и политичког живота, како у Србији тако и у СФР/СРЈ/СЦГ су, по мојој
оцени и познавању њихових резулатата, без утицаја и на обликовање
друштвеног живота у Србији и на изградњу позитивних друштвених
вредности. Зато закључујем да не испуњавам ваше критеријуме. Не желим
нити незаслужена признања, какво би било објављивање моје биографије у
вашем "Српском WHOisWHO", нити да људима стварам погрешан утисак о
ефикасним резултатима мојих ангажовања како у Србији тако и у
иностранству. Зато вас обавештавам да нисам сагласан да објављујете моју
биографију, тј. да мене спомињете, у "Српском WHOisWHO".
Ако треба ово да вам потврдим писмом са својим потписом, јавите ми да вам
га пошаљем.
С поштовањем,
Љубомир Т. Грујић
Џона Кенедија 31/15
11070 Београд

----- Forwarded Message ---From: Dejana Ocić <Dejana@zavod.co.rs>
To: Lyubomir Gruyitch <lyubomir_gruyitch@yahoo.com>
Cc: Who_is_Who <Who_is_Who@zavod.co.rs>
Sent: Mon, October 19, 2009 1:26:28 PM
Subject: ODGOVORI: Ваш позив
Poštujemo Vaš izbor.
Srdačan pozdrav

Od: Lyubomir Gruyitch [mailto:lyubomir_gruyitch@yahoo.com]
Poslato: ponedeljak, 19. oktobar 2009 13:23
Za: Who_is_Who
Cc: lyubomir_gruyitch@yahoo.com
Tema: Ваш позив

19 10 2009
Поштоване даме и господо,
Ваш, веома ласкав, позив, на коме вам се топло захваљујем, ме је
колико изненадио толико и збунио: моја непрекидна јавна ангажовања од
децембра 1990. год. до данас по питањима народног - друштвеног, државног
и политичког живота, како у Србији тако и у СФР/СРЈ/СЦГ су, по мојој
оцени и познавању њихових резулатата, без утицаја и на обликовање
друштвеног живота у Србији и на изградњу позитивних друштвених
вредности. Зато закључујем да не испуњавам ваше критеријуме. Не желим
нити незаслужена признања, какво би било објављивање моје биографије у
вашем "Српском WHOisWHO", нити да људима стварам погрешан утисак о
ефикасним резултатима мојих ангажовања како у Србији тако и у
иностранству. Зато вас обавештавам да нисам сагласан да објављујете моју
биографију, тј. да мене спомињете, у "Српском WHOisWHO".
Ако треба ово да вам потврдим писмом са својим потписом, јавите ми да вам
га пошаљем.
С поштовањем,
Љубомир Т. Грујић
Џона Кенедија 31/15
11070 Београад

----- Forwarded Message ---From: Lyubomir Gruyitch <lyubomir_gruyitch@yahoo.com>
To: Dejana Ocić <Dejana@zavod.co.rs>
Cc: lyubomir_gruyitch@yahoo.com
Sent: Mon, October 19, 2009 2:27:15 PM
Subject: Re: ODGOVORI: Ваш позив

19 10 2009
Хвала на разумевању, поштована госпођо Оцић.
Љубомир Т. Грујић

