ПОЗИВАМО ВАС ДА ЗАУСТАВИМО ПРОПАДАЊЕ НАРОДА И НЕСТАЈАЊЕ ДРЖАВЕ
Драги и мили Срби, Србкиње, сви држављани Републике Србије,
Четири стотине шесдесет и осам Срба, Србкиња и других држављана ове лепе земље зване још
увек Србија, који су потписници документа у додатку , Вас и све остале, нама драге и миле Србе,
Србкиње и остале држављане Србије, који патите, који сте незадовољни, који кукате, јадикујете
због противуставног деловања садашње власти, вас позивамо да се стојички, поносно и
достојанствено супротставите да подносите дела ове власти. Све ово што нам чини ова власт, она
то ради уз очигледну противуставну заштиту и подршку самог Уставног суда! Докази се излажу
овде, на овом ипростору (иместу, на Енглеском: "site"што читамо и пишемо: "сајт") и даље овде.
Резолуција Народне скупштине од 13/01/2013. је противуставан општи акт. Њом је Устав стављен
ван снаге. Извршен је државни удар. Од тада власт влада потпуно самовољно. Супротно Уставу супротно вековном народном опредељењу записаном Уставом и њиме исказаном. Упркос свему
томе Уставни суд је одбио да оцени уставност Резолуције Народне скупштине од 13/01/2013:

Све ово што нам чини ова власт, она то ради уз очигледну противуставну заштиту и подршку самог
Уставног суда! То доказују овде изложени овај Закључак Уставног суда и други његови документи.
Власт се дичила том Резолуцијом кроз сва гласила. Зашто и не би? Извршила је јавно државни
удар без снажног отпора довољног да се она поништи. Ставила је Устав ван снаге. Одлучила је да
оправоснажи уништавање Србије. Озаконила је поробљавање и протеривање Србског народа.
Јавно уништава све добро што смо наследили. Слави дела предака и делује супротно њима! На
њиховом уништавању!!! Т реба ли и даље да трпимо, можда чак да се дивимо њеној моћи да
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нашу децу одведе од нас у хоомосексуализам да би смо, као народ, што пре нестали. Како се зове
такво уништавање народа? Етничко чишћење? Истребљење? Геноцид? Холокауст?
Ако нисте знали за ту Резолуцију Народне скупштине, сада вас обавештавамо о њој. Прилажемо је
овде у додатку.
Сва јавна, усмена и писмена критиковања ове власти су неефикасна. Да трпимо и даље? Да
уживамо сви у храброј дрскости власти да јавно уништава све добро што смо наследили ? Да се
дивимо се њеној моћи да нашу децу одведе од нас у хоомосексуализам да би смо, као народ, што
пре нестали? Како се зове такво уништавање народа? Етничко чишћење? Истребљење? Геноцид?
Холокауст?
Наши преци су радили према тадашњим условима, могућностима и схватањима. Користили
тадашње методе и средства. Чували су Отаџбину. Штитили народ. Стварали, створили и оставили
нам земљу и слободу, пренели нам културу, обичаје, веру, морал. Задужили нас паатриотизмом,
родољубљем, поносом, достојанством, храброшћу, моралом, љубављу за своје потомке, бригом
да нам оставе животне услове боље него што су их наследили. Ослобађали су народ. Уздизали су
државу. Задобијали су поштовање до дивљења у иностранству. Чак и од непријатеља (одслушајте
недавно предавање " ЈУНАЦИ ОСЛОБОДИЛАЧКИХ РАТОВА" познатог књижевника и новинара
Антонија Ђурића, одржаног у Парохијском дому храма Светог Саве у Београду, од 19 ч. у
понедељак, 06/10/2014, изложеног на Јутјубу: http://youtu.be/mG0XGH0i_oE ).

У очекивању вашег буђења из неинтересовања за државу у којој живимо, из малодушности, из
апатије, и у надању вашем извлачењу из обамрлости у општо заједничко делотворно деловање
достојно наших предака и дужничко према нашој деци и потомству, позивам вас, у име свих
досадашњих потписника захтева Народној скупштини да га пажљиво прочитате. Дат је у додатку.
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У очекивању да сте се убедили у исправност нашег захтева изнетог у документу, да схватате да
ова власт незадрживо наставља да сурвава државу и све нас у општи понор без дна, предлажем
вам да га потпишете, као што смо га ми потписали, па кад скупимо најмање 30 000 (тридесет
хиљада) потписа да га поново поднесемо Народној скупштини. У духу члана 107 Устава
Републике Србије Народна скупштина би била обавезна да наш захтев стави на дневни ред.
Потписе можете да шаљете на lyubomirtgruyitch@gmail.com под "Разрешења".
Ако ипак и даље остајете пасивни према деловању ове власти, онда вас, у име свих потписника
захтева за разрешења председника Томислава Николића и Владе, молим да се више јавно не
жалите на ову власт. Лоше утиче на наше здравље. Доста је што морамо да трпимо ову власт.
Хвала Вам на пажњи и на Вашој сарадњи да о овоме обавестите што више људи.
Београд, 15/10/2014.

Др. Љубомир Т. Грујић

Народној скупштини: За разрешења председника Томислава НИКОЛИЋА и свих чланова
ВЛАДЕ; за опште изборе на целој територији Републике Србије

Председник Републике господин Томислав НИКОЛИЋ и Влада непрекидно крше Устав и
Резолуцију УН 1244, делују супротно трајним интересима Републике Србије, вековним
опредељењима Србског народа, јединству, суверенитету и територијалној целовитости Р. Србије.
На основу Устава (Преамбула, Чланови 1 – 3, 6, 8, 13, 16, 18, 19, 21, 23, 25- 27, 40, 43, 46, 50 56, 97 - 99, 107, 111, 112, 114, 118, 122 – 124, 194 и 203), ми, потписници и потписнице:
Тражимо, ради очувања суверенитета и целовитости Р. Србије, ради слободе и
напретка народа у миру, да Народна скупштина, без одлагања, у складу с
Уставом, разреши државних положаја и функција председника Републике
Томислава НИКОЛИЋА и све чланове ВЛАДЕ, и да распише, а да њен орган
Републичка изборна комисија спроведе поштено, по Уставу, опште, равноправне
и слободне изборе на целој територији Републике Србије.

ПОТПИСНИЦИ И ПОТПИСНИЦЕ:
Један примерак ове листе с подацима и оригиналним својеручним потписом сваког потписника / сваке
потписнице се шаљу било поштом на адресу: Др. Љубомир Т. Грујић, Џона Кенедија 31/15, 11070 Београд,
Србија, било епоштом на еадресу: lyubomirtgruyitch@gmail.com под „РАЗРЕШЕЊА“. Свако може само
једанпут да потпише. Оригинал списак ће бити достављен само Народној скупштини.
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