Председник Р. Србије господин Борис ТАДИЋ,
Народна канцеларија Председника Републике
Масарикова 5/VI
11000 Београд

Доставља се ради обавештености :
Средства јавног информисања и јавност

Поштовани председниче Републике Србије господине Борису ТАДИЋУ,

Предмет:

Статут АП Војводине, Ваш позив на јединство, и Устав

На основу Устава Р. Србије (1. става

Члан 56 Устава) упућујем Вам

јавно и своју захвалност за примерени испраћај у име свих нас
држављана Р. Србије његове светости покојног патријарха Павла, и

ПРЕДЛОГ
I.

да
а)

се јавно не сагласите са Статутом А П Војводине,

б)

да Закон о преношењу надлежности Р. Србије на А П
Војводину

вратите

Народној

одлучивање,
и
II.

да се сједините с народом Р. Србије.

скупштини

на
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
I.

Образложење предлога под I проистиче из Устава Р.
Србије (Члан 56, Члан 105: друга т. 5, Члан 111, Члан 112:
т. 1 и т. 2, Члан 113: 1. став, Члан 114: Председничка
заклетва, и Члан 194) и Статута А П Војводине поднетог
Народној скупштини и јавно изложеног 12 новембра 2009
на њеном ипростору:
http://www.parlament.gov.rs/content/cir/akta/akta_procedura/akta
%20u%20proceduri.asp
I-1.

У Преамбули Статута А П Војводине стоји да се он доноси ради
испуњења права на остваривање, неговање и заштиту
аутономије у оквиру Републике Србије, на очување
високог степена демократије и основних људских права,
ради постизања одрживог економског и социјалног
напретка, и ради испуњења жеље да живе заједно у
слободи, правди и миру, истрајавајући на заједничким
интересима
и
поштујући
различитост
култура
националних заједница које живе на простору Војводине,
То значи да та права становници Баната, Бачке и Срема немају или не
могу да остваре директно у оквиру Р. Србије, што није тачно. Сасвим се
занемарује чињеница да Устав Р. Србије (Чланови 1 – 3, 13, 14, 18, 19,
23, 25, 27, 43 Устава Р. Србије) њима обезбеђује сва та права директно у
Р. Србији, да их они већ уживају, и да се овим Статутом још оштрије
спречавају становници Баната, Бачке и Срема да та права остварују
директно у оквиру Р. Србије. Статут им намеће једну ауторитативну
централистичку власт под плаштом заштите и борбе за њихова права,
дајући
првенство
сепаратизму
кроз
продубљавање
аутономне
одцепљености над јединством кроз општу солидарност, а занемарујући
чињеницу да су се они сједињавали да би се покореном Србском народу
обезбедила људска права и слобода, и да би се ујединио у слободи са
Србским народом јужно од Саве и Дунава у слободну, независну, за све
равноправну, своју државу.

I-2.

Статут (Члан 1 Статута) утврђује формално правну територијалну
припадност АП Војводине Р. Србији, при чему не указује ни да она има
ишта суштински заједничког са осталим делом Р. Србије ни да су Банат,
Бачка и Срем првенствено области Србског народа и суштински,
превасходно србијанске и србске области.

I-3.

Статут (Чланови 3 и 4 Статута) третира Банат, Бачку и Срем само као
географске делове АП Војводине, а не и као директно саставне делове Р.
Србије, и одузима им право на самостално и директно деловање у оквиру
Р. Србије, чиме показује да уводи тоталитаризам и потпуну
антидемократичност.

I-4.

Статут (Члан 4 Статута) утврђује да територију Војводине могу да промене
становници АП Војводине покрајинским рефрендумом, чиме покрајинским
референдумом могу да промене границе Р. Србије без уставне одлуке
Народне скупштине Р. Србије, што је у супротности са Уставом Р. Србије
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(Чланови 8, 99: т. 2, 105: друга т. 5, и 203: 2. Став, Устава Р. Србије).

I-5.

Статут (Члан 5 Статута) намеће становништву Баната, Бачке и Срема
додатне обавезе које не постоје у Уставу Р. Србије.

I-6.

Статут (Члан 6 Статута) истиче неке националне припадности на основу
њихове бројчаности када се говори о равноправности, а према Уставу Р.
Србије су сви њени држављани равноправни без обзира на њихову
националну бројчаност, националну, верску и полну припадност (Чланови
1, 14, 15, 18, 19, 21 - 27 Устава Р. Србије).

I-7.

Статут тврди (Члан 7 Статута) да вишeјeзичнoст, мулти-културализам и
мултиконфесионализам представљају општу вредност од посебног значaјa
зa АП Војводину, као да то није богатство целе Р. Србије и као да се то не
препознаје Уставом Р. Србије, упркос томе што то Устав Р. Србије потпуно
поштује (Чланови 14, 18, 19, 21, 23, 48, 49, 75 – 81).

I-8.

Статут (Члан 7 Статута) даје потпуну предност вишејезичности сасвим
занемарујући потребу поштовања српског језика и (српског) ћириличког
писма као, не само службеног језика и писма Р. Србије, већ и као
заједничког језика и писма за све држављане Р. Србије те и за становнике
Баната, Бачке и Срема (Члан 10 Устава Р. Србије).

I-9.

Статут (Члан 8 Статута) занемарује да су на равноправност полова
уставно обавезни сви и свуда у Р. Србији (Чланови 15, 21, 23 Устава Р.
Србије), те и у Банату, Бачкој и Срему. Зато је Члан 8. Статута излишан.
Он истовремено исказује и став да без његовог усвајања не би постојала
обавеза на равноправност полова упркос томе што та обавеза постоји по
Уставу Р. Србије. То још једном изражава ниподаштавање Р. Србије и
њеног Устава.

I-10.

Статут (Члан 10 Статута) уводи аутократичност, антидемократију, и
аутономашки централизам, јер не дозвољава да Банат, Бачка и Срем
имају своје административне центре директно у оквиру Р. Србије, већ им
се Нови Сад намеће свима као главни, административни центар који
преузима улогу главног града Р. Србије супротно Члану 9 Устава Р.
Србије.

I-11.

Статут открива у свом Члану 11 аутократичност, антидемократију,
аутономашки централизам и исказује централистички материјализам на
имовину у Банату, у Бачкој, и у Срему, што је супротно Члану 58 Устава Р.
Србије.

I-12.

Статут открива у својим Члановима 15 и 16 потпуну незаинтересованост
за сарадњу с осталим деловима Р. Србије и за развој Р. Србије у целини,
за њено очување као државе Србског народа и свих њених држављана,
чиме се у Статуту занемарују Преамбула и 1. Члан Устава Р. Србије, и
суштински делује против јединства, солидарности, равноправности
држављана Р. Србије и њене целовитости.

I-13.

Члан 16 Статута разоткрива потпуну самосталност А П Војводине у
закључивању међународних уговора, што је у супротности с Чланом 99: т.
4, Устава Р. Србије.

I-14.

У Члану 16 Статута А П Војводина открива своју атократичност, своју
антидемократију, свој аутономашки централизам, не дозвољавајући да
Банат, Бачка и Срем могу да буду слободно, и међусобно независно,
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чланови европских и светских обласних удружења директно кроз Р.
Србију.
I-15.

У Члану 16 Статута, не само да се захтева потпуна самосталност у
оснивању представништава АП Војводине у иностранству, већ се исказује
намера да се Банат, Бачка и Срем у оквиру А П Војводине потпуно одвоје
од осталих делова Р. Србије у својим иступањима у иностранству и тиме
да направе расцеп у Србском народу раздвајајући његове делове у
Банату, Бачкој и Срему од осталог дела Србског народа у другим
подручјима Р. Србије, што је у супротности с Преамбулом и Чланом 1
Устава Р. Србије, и што обезвређује вековну праведну и правдољубиву
борбу Србског народа у Банату, Бачкој и Срему.

I-16.

Члан 26 Статута открива да Статут уводи у српски језик латиничко писмо
чиме избацује српски – Вуков - правопис из српског језика и ћириличко
писмо као општег и заједничког службеног писма за све држављане Р.
Србије и тиме ниподаштава Члан 10 Устава Р. Србије и делују супротно
њему.

I-17.

Члан 26 Статута уз то одбацује српски – Вуков – правопис и једино писмо
на коме он може да се оствари - србску ћирилицу – наметањем
латиничког писма - хрватске латинице - Србском народу настављајући
НДХовски процес хрватизовања Србског народа уништавајући му основу
његове писмености.

Све претходно изложено доказује да Статут АП Војводине:
I-А.

показује поптуно ниподаштавање историјске борбе Србског народа у
Банату, Бачкој и Срему да се сједини са Србским народом у осталим
деловима Србије,

I-Б.

испољава нечувено ниподаштавање родољубивог жртвовања србских
младића из свих крајева Србије за ослобађање Баната, Бачке и Срема од
Хитлерових и НДХових фашистичких окупатора,

I-В.

настоји да централизам А П Војводине оствари перфидно одвајање
србског народа у Банату, Бачкој и Срему од Србског народа у осталом
делу Србије,

I-Г.

одбацује солидарно заједништво свих становника Р. Србије засновано на
равноправности и слободи,

I-Д.

уништава солидарност и равноправност међу држављанима Р. Србије,

I-Ђ.

тражи суштинско разједињавање Р. Србије у време када се европске
државе сједињују,

I-Е.

усађује становницима Баната, Бачке и Срема осећање да су само
припадници А П Војводине, а не суштински житељи Р. Србије,

I-Ж.

ствара и развија отуђивање становништва Баната, Бачке и Срема
централистички организованих у А П Војводину, од становништва осталог
дела Р. Србије,

I-З.

Не развија аутономност Баната, Бачке и Срема, већ појачава бирократски
централизам, аутократију и антидемократију.
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I-И.

открива да не постоји ни један разлог због кога становници Баната, Бачке
и Срема не могу да остваре своја људска и национална права, свој
економски, културни и историјски развој и напредак, своју личну
националну и верску безбедност и слободу, своју равноправност директно
у оквиру Р. Србије према Уставу Р. Србије, и директно кроз Р. Србију у
иностранству.

I-Ј.

Статут А П Војводине и све што се догађало и догађа на Косову и
Метохији показују да треба да се уставним процесом укину аутономна
покрајина Војводина и аутономна покрајина Косово и Метохија, и да се
омогући и оствари потпуна равноправност Баната, Бачке, Срема, као и
Косова и Метохије, са свим осталим деловима Р. Србије, а да би се
остварила равноправност, слобода и међусобна солидарност свих
становника Р. Србије.

Устав Р. Србије, на њему заснована претходна анализа и све што
се догађа са Србијом и Србским народом од 1918. године до данас,
његова историјска стремљења и људска права, као и његов
благородан и пријатељски однос према осталим југожнословенским
народима и националним мањинама у Р. Србији, и према њиховим
обичајима и националним вредностима, а ради заједничког добра и
трајног напретка захтевају
а)

да се јавно не сагласите са Статутом АП Војводине,

и
б)

II

да Закон о преносу надлежности с Р. Србије на А П
Војводину вратите (Члан 113 Устава) Народној скупштини
на поновно одлучивање, ако га она буде усвојила.

Образложење предлога под I I проистиче из Устава Р.
Србије (Члан 56, Члан 111, Члан 112: т. 1 и 2, Члан 114:
Председничка заклетва, Чланови 115 – 117, и Члан 194),
противуставног изборног процеса и Вашег противуставног
рада, и из Вашег позива за јединство:
Ви сте у току претходних дана жалости за његовом светошћу покојним
патријархом Павлом позвали народ на јединство.
Природно би било да то значи јединство Председника и народа. Наша
ситуација показује да такво јединство не постоји.
Ви нисте добили подршку већине бирача Р. Србије. Ви непрекидно јавно
кршите Устав Р. Србије, о чему сте били правовремено јавно писмено
обавештавани (од 5. јуна 2007. год. до 1. новембра 2009. год.).
Устав Р. Србије је донела већина бирача Р. Србије. Та већина поштује Устав Р.
Србије, делује у складу с њим, живећи честито, радећи поштено и марљиво.
Чак ако ни један држављанин Р. Србије није (на време - у току 72 сата - од
конституисања Народне скупштине: Члан 101: 5. став) поднео жалбу на
конституисање Народне скупштине, то Вас нити је лишавало нити може икада
да вас ослобађа обавезе да поштујете Устав (Члан 114: Председничка
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заклетва) и самим тим да спречите њено противуставно конституисање.
Напротив.
Ви добро знате да сте коалицију „За европску Србију – Борис ТАДИЋ“ учинили
противуставном и да сте Ви, као противуставни председник Демократске
странке, и она противуставно експлоатисали Ваш положај и функцију
председника Републике, и да сте лично својим пристанком на то и својим
активним ангажовањем за ту коалицију у току изборне кампање учинили
процес избора противуставним (Члан 6, Члан 112 и Члан 115 Устава). Зато
није постојало уставно право да се отвори поступак конституисања Народне
скупштине. Такво Ваше противуставно ангажовање у својству председника
Републике за коалицију „За европску Србију – Борис ТАДИЋ“ је битно утицало
на резултат избора и омогућило тој коалицији да добије 102 од 250 мандата.
Тиме је више од трећине изабраних посланика изабрано противуставно.
Њихови мандати нису смели да буду ни формално потврђени. Они нису
никада били нити могу да буду потврђени по Уставу. Зато је конституисање
Народне скупштине противуставно (Члан 101: 4. и 6. став). Ви сте били
обавезни не само да то спречите (Члан 114: Председничка заклетва), већ и да
не будете узрок томе.
На чему се онда заснивају сва Ваша деловања?
С којим правом Ви и даље вршите функцију и задржавате се на положају
председника Републике Србије?
Је ли само зато што у року од 24 сата није поднет приговор Републичкој
изборној комисији на противуставну листу „За европску Србију - Борис
Тадић“, и/или зато што у току 72 сата није поднет приговор Уставном суду на
противуставно конституисање Народне скупштине? Ако је тако, онда то значи
следеће:
или Ви не познајете Устав, те самим тим нисте меродавни ни да будете
председник Републике Србије,
или ви познајете Устав па сте решили да га не примените већ да
сачекате да прође 24, односно 72 сата и ако нико не стави примедбу у
тим роковима да онда одобрите противуставно конституисање Народне
скупштине, што опет значи да Ви не можете да будете председник
Републике Србије.
Ви сте лично учинили изборни процес и конституисање Народне скупштине
противуставним.
Зашто ни Републичка изборна комисија, ни Врховни суд (којима су још у току
изборног процеса, и то пре гласања, стављене примедбе да је изборна листа и
збирна изборна листа „За европску Србију – Борис Тадић“ противуставна)
нису поштовали Устав?
Чак ни Уставни суд није (Члан 166, Члан 167: друга т. 5, и Члан 168: 1. став,
Устава) деловао у складу с Уставом. Зашто?
А сви сте ви, врховни државни руководиоци, на челу с Вама, на то обавезни
још дубље него остали држављани јер њима треба да дајете пример и да
оживотворујете уставне одредбе (Члан 3, Члан 114: Председничка заклетва и
Члан 194: 1. – 3. став, Устава).
Јесте криминал када неко украде нешто. Јесте корупција када неко прими
мито да би спровео нешто противуставно или противзаконито.
Шта је ово када Ви и сви остали врховни државни руководиоци (немушто?
солидарно?) кршите Устав и на тај начин се задржавате на врховним
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државним функцијама и положајима да владате народом и државом, упркос
многим обавештењима, упозорењима и молбама да то прекинете и да
омогућите држављанима да изаберу уставним процесом уставну власт?
Без обзира да ли је то договор или само немушто солидарисање, то је
противдржавно и противнародно деловање, које свакоме даје пример како да
ради не поштујући Устав и закон.
Сједињавање с Вама значи да треба већина држављана која је донела Устав
Р. Србије да Вас следи у Вашим противуставним деловањима. То би
одговарало свима који већ делују супротно Уставу Р. Србије. То би значило
стављање Устава ван снаге неуставним процесом и одобравање сваком да
делује противуставно. То би довело или до продубљивања Ваше самовоље и
успостављања диктатуре, или до хаоса.
Уместо да се та већина сједињује с Вама, Ваша уставна и морална обавеза је
да се сједините с њом. То значи да почнете да поштујете Устав Р. Србије.

Први потребан, али не и довољан, знак да сте почели да га поштујете
би био да јавно изразите своју несагласност са Статутом А П Војводине
и да вратите Закон о преношењу надлежности Р. Србије на А П
Војводину Народној скупштини на одлучивање, ако га она усвоји.
Потом, да би сте показали да сте искрено одлучили да у свему
поштујете Устав Р. Србије и да сте постали свесни свих дубоких Ваших
огрешења, не само о Устав Р. Србије, већ и о државу и народ Р.
Србије, неопходно је да поднесете неопозиву оставку. То би био доказ
Вашег искреног јавног покајања, што је непремостив предуслов да
може да се разматра молба за опроштај.
Ваше подношење молбе народу за опроштај би било Ваше
кандидовање по Уставу на, што скоријим то боље, председничким
изборима. Тада би народ одлучио да ли Вам опрашта или не.
С дубоким поштовањем председника Републике Србије, и с уверењем,
господине председниче ТАДИЋУ, да ће Ваше прихватање Предлога да
прекинете с понављањем грешака и грехова својих претходника и својих
према Р. Србији, Србском народу и његовим пријатељима, донети само добро
и Вама и њима
ПС
Овај допис се надовезује на допис
„Питања Вама од општег значаја,“
од 2 новембра 2009, изложен на:

Љубомир Т. ГРУЈИЋ,
од оца Тихомира, деде Обрада
прадеде Саве, ... , рођених у Банату,
http://www.pogledi.rs/diskusije/viewtopic.php?t=15142 чија су два брата била на Сремском
http://forum.vidovdan.org/viewtopic.php?f=8&t=8312
фронту, један од њих био рањен и био
сав затрпан песком осим једне шаке
чији су се прсти једва померали
Београд, 23. новембар 2009. год.
молећи за помоћ, а други био међу
http://www.pogledi.rs/diskusije/viewtopic.php?t=15242 првим члановима Демократске странке
http://forum.vidovdan.org/viewtopic.php?f=8&t=8388
и остао њен члан до краја живота,
Џона Кенедија 31/15
11070 Београд
lyubomir_gruyitch@yahoo.com
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