УЧЕСТВУЈТЕ!
МИРНОДОПСКА ПОДРШКА
 ЗАХТЕВУ ДА НАРОДНА СКУПШТИНА СПРОВЕДЕ УСТАВНИ
ПОСТУПАК РАЗРЕШЕЊА ПРЕДСЕДНИКА БОРИСА ТАДИЋА,
 СРБСКОМ НАРОДУ НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ У ОДБРАНИ
СВОЈЕ И НАШЕ СВЕТЕ ЗЕМЉЕ И СЛОБОДЕ
је пружана на збору који је одржан 29. и 30. oктобра, 5. и 6. новембра. Наставља се у
недељу 13. новембра с почетком у 16:00 до 18:00 испред споменика Кнезу Михаилу на
Тргу Републике у Београду (ако не буде падавина)
Молба сваком држављанину Републике Србије, свим њеним државним службеницима,
свим државним институцијама, свим политичким странкама, свим синдикатима, који не
могу да дођу, да у својим иступањима и деловањима:
-

подрже Захтев 1548 држављана Р. Србије, поднет 1. септембра, Народној
скупштини да без даљег одлагања на хитној седници покрене, и потом ефикасно
спроведе, уставни поступак за разрешење господина Бориса ТАДИЋА функције и
положаја председника Републике Србије због његовог нерпекидног кршења Устава,

-

траже да Скупштина распише и спроведе опште, слободне и равноправне за све
држављане Р. Србије, ванредне изборе на целој територији Републике Србије.

Зауставимо понижавање и растурање Србије, окупирање наше земље,
поробљавање народа, противуставно деловање председника Тадића.
Спречимо уништавање наших људских, одбранбених, природних,
еколошких,
економских, привредних, финансијских, моралних,
духовних, образовних и културних вредности.
Подржимо, помозимо, најнапаћенији и најпоробљенији део народа, који
је веран и прецима и потомству - Србе на Косову и Метохији.
Започнимо процес ослобађања народа и васпостављања суверенитета и
независности наше државе Р. Србије, почевши од Косова и Метохије!
Учествујте на Збору. Учините толико за Србе на Косову и Метохији, за
своју децу, за себе, за свој народ и своју државу.
Београд, 11. 11. 2011. год.

Др. Љубомир Т. ГРУЈИЋ
Џона Кенедија 31/15, 11070 Београд
062/8399-551 од 10 до 19 часова

http://www.istina-pravda-mir.info
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НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Лично сваком народном посланику
Трг Николе Пашића 13
11000 Београд
Доставља се:
СРЕДСТВА ЈАВНОГ ОБАВЕШТАВАЊА
ДРЖАВЉАНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
у Републици Србији и ван ње
ЈАВНО ОБАВЕШТАВАЊЕ НАРОДА У КНЕЗ МИХАЈЛОВОЈ УЛИЦИ У БЕОГРАДУ
Свако има право да, сам или заједно са другима, упућује петиције и
друге предлоге државним органима, организацијама којима су
поверена јавна овлашћења, органима аутономне покрајине и
органима јединица локалне самоуправе и да од њих добије одговор
када га тражи.
1. Став Члана 56 Устава Републике Србије

Предмет: Ваш однос према Уставу и Захтеву да Народна скупштина, без одлагања,
спроведе по Уставу поступак разрешења председника Републике господина
Бориса ТАДИЋА положаја и функције Председника Републике Србије.
Председник Републике господин Борис ТАДИЋ, непрекидно јавно крши Устав Републике Србије и
Резолуцију УН 1244, делује супротно трајним интересима Републике Србије, вековним опредељењима Србског
народа, супротно јединству, суверенитету и територијалној целовитости Републике Србије. Ви сте лично били
обавештени 1. септембра о. г. да је тог дана, на основу Устава и ради његовог поштовања (Преамбула, Чланови
1 – 3, 6, 8, 10, 13, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 37-39, 43, 46, 50 - 56, 97 - 99, 108, 109, 111, 112, 114, 115, 117, 118,
122 – 124, 194), поднет Народној скупштини захтев 1548 држављана Републике Србије да Народна скупштина,
без одлагања, спроведе по Уставу поступак разрешења господина Бориса Тадића положаја и функције
председника Републике Србије. Тада је поднет и оригиналан списак с личним подацима и својеручним
потписима свих потписника Захтева. У документу су дати докази да председник Тадић непрекидно крши Устав
и неизвршава уставне обавезе председника Републике чиме такође повређује Устав. Незнатно допуњен тај
допис, с исправљеним штампарским грешкама, је поднет Народној скупштини 5. септембра о. г. У име Народне
скупштине су ми упућена два дописа, 7. септембра и 31. октобра о. г. У њима је само цитиран Члан 118 Устава.
То је доказ да се у Народној скупштини познаје Устав. Прошло је више од два месеца од подношења Захтева да
Народна скупштина спроведе уставни поступак за разрешење председника Тадића. Ви до сада нисте
предложили Народној скупштини да покрене тај поступак.

На основу 3. Става Члана 3, 1. става Члана 56, Члана 98 и Члана 118 Устава
Републике Србије, и Чланова 17, 37, 40 и 45 Закона о Народној скупштини тражим од
Вас лично да као народни посланик јавно објасните зашто Ви не предлажете Народној
скупштини да спроведе по Уставу поступак разрешења председника Републике
господина Бориса ТАДИЋА положаја и функције Председника Републике Србије због
његовог непрекидног јавног кршења, повређивања Устава Републике Србије.
С поштовањем,

Београд, 8. новембар, 2011. год.

Др. Љубомир Т. ГРУЈИЋ
Џона Кенедија 31/15
11070 Београд
062/8399-551 од 10 до 19 ч.
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MОЛИМО ВАС МИ
СА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ
СКРУШЕНО И СМЕРНО,
СРБИНЕ И СРБКИЊО, ДА:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

Ако стигнете и кад стигнете, одвојите од свог времена и прочитајте
коју РЕЧ Молитве за нас грешнике.
Ако нам затреба хлеба и воде и лекова, шаљите нам,
Ако нам затреба оружје, пробајте да нам донесете,
Ако Вам шаљемо децу јер нису безбедна, чувајте их у наше име,
Ако Вам није тешко, опет и опет се за нас Богу помолите,
Ако Вам није тешко, а ако не тражимо много, сви на исповест, да
нас Бог покаје, као народ помогне.
На следећим изборима не гласајте за издајнике,
Не зовите нам папу, Европу, Унију и Нато,
НЕ СЛУШАЈТЕ ВЛАСТ, АКО ИЗДАЈУ НАС, ВИ СТЕ
СЛЕДЕЋИ,
Ко може нека дође на барикаде
Ко не може нека се моли за нас
Не зовите нас у кампове за избеглице, не обећавајте нам рај уз
душек и паштету. Не шаљите нам поруке да смо већ издани.
Поштујте нашу одлуку ако желимо да умремо за Свети Космет.
Завидите нам, Господ нас је удостојио да се жртвујемо за СВЕ Вас.
Не заборавите нас! На Косову и Метохији нас има преко 150.000!

***
Поделите ово писмо свим Србима и свим
добронамерним људима света – онима
који верују у Бога, правду и равноправност међу народима –
МОЛЕ ВАС УГРОЖЕНИ СРБИ НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ.
http://www.youtube.com/watch?v=dL4nHxllSsg&feature=feedu
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АМАНЕТ СРБСКОМ НАРОДУ
Србскa Пoстojбинa,
душa Србскoг нaрoдa,
кoлeвкa србскe културe,
пoнoс србскoг рoдoљубљa,
дух и споменик србскe Вeрe,
ризница србског слободарства,
исконски завет србске храбрости,
зeмљa нaтoпљeнa србскoм крвљу за слободу,
симбoл србскe гoстoпримљивoсти и праведности,
дoкaз србскe човечности и људске сoлидaрнoсти,
стaлнa Пaтриjaршиja Српскe Прaвoслaвнe Црквe и Светосавља,
трајан кaмeн тeмeљaц слoбoдних и нeзaвисних србских држaвa,

KOСOВO и METOХИJA
су били, jeсу и oстaћe нeрaздвojив дeo Србиje.
Ниje пoстojaлa, нити пoстojи нити ћe бити
личнoст, гeнeрaциja или гeнeрaциje,
Влaдa или институциja, Прeдсeдник или Moнaрх,
билo кo или билo штa, нeкo или нeштo
ниje биo/билo, ниje и нeћe бити oвлaшћeнo
дa у имe Србскoг нaрoдa,
у имe Србиje и/или билo кoje србскe држaвe,
прихвaти – пoтпишe - дозволи
расрбљавање, oкупaциjу, чaк oдвajaњe
Koсoвa и/или Meтoхиje oд Србиje.
Свaкo тaквo рaзмaтрaњe, сaгaлaснoст или пoтпис,
свако такво пасивно или активно прихватање
je билo, jeстe и билo би нeустaвнo и нeвaжeћe,
и нeприхвaтљив aкт нaциoнaлнe вeлeиздaje.
ОСЛОБАЂАЊЕ СРБА И ОБНАВЉАЊЕ
СРБСКИХ СВЕТИЊА И ИМАЊА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ
JE СВЕТИ ЗАДАТАК СРБСКОГ НАРОДА.
Србски рoдитeљи, бaбe и дeдe, србски прeци
живим и будућим србским гeнeрaциjaмa.

