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СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА
Господа/госпођа
Др Војислав ШЕШЕЉ, председник Српске Радикалне странке,
Зоран КРАСИЋ, Вјерица РАДЕТА, мр Дејан МИРОВИЋ и Немања ШАРОВИЋ,
подпредседници Српске радикалне странке

Магистратски трг 3
11080 Земун - Београд
beogradski@srpskaradikalnastranka.rs,info@srpskaradikalnastranka.rs,

Поштовани
Господине председниче СРС др Војиславе ШЕШЕЉУ,
и подпредседници СРС госпођо Вјерице РАДЕТА, господо Зоране КРАСИЋУ, мр Дејане
МИРОВИЋУ и Немања ШАРОВИЋУ,

Предмет: Предлог за здруживање захтева за смену Томислава НИКОЛИЋА
Руководству Српске радикалне странке изражавам дивљење за оданост и верност
њеном председседнику др Војиславу ШЕШЕЉУ док је био у заточеништву, и за
њихову борбу да се он ослободи.

Ваше организовање јавног потписивања за разрешење Томислава НИКОЛИЋА
функције и положаја председника Републике начелно поптуно подржавам.
Начелно, јер сам Захтев Народној скупштини за његово разрешење и целе Владе
потписао јавно 1. марта 2013. године. Тада је почело јавно потписивање тог
Захтева и обављало се сваки дан у Кнез Михаиловој улици од око 12:30 до око
16:30. Закључено је 31. марта те године, а захетв је поднет Народној скупштини 9.
априла исте године. Детаљније видети у додатку овом еписму под: "Zahtev za
razreshenje TN".
Српској радикалној странци сам лично доставио пре почетка тог јавног
потписивања позиве (истовремено кад и Демократској странци Србије, "ДВЕРИ"ма, организацији "НИКАД ГРАНИЦА", и СРБСКОМ САБОРУ "ЗАВЕТНИЦИ") да се
придужи у спровођењу тог процеса (видети у додатку овом еписму под: "Poziv 1") и
да учествује на јавној конференцији за новинаре о том Захтеву (видети у додатку
овом еписму под: "Poziv 2"). Ни Српска радикална странка и ниједна од других
позваних није ни одговорила на те позиве. Штета за Србију и Србски народ!. Да су
тада смењени могло је да се заустави растурање и пропадање Србије које изводи
садашња власт под председништвом Томислава НИКОЛИЋА настављајући
интензивно противуставно деловање, уништавање државе, људских права и
слобода које је спороводила власт под председништвом Бориса ТАДИЋА (због
чега је од 4. априла до 30. јуна 2011. било јавно потписивање за његову
оставку/резрешење најкасније до 1. септембра 2011. О тај захтев 1548 држављана
Републике Србије су се оглушили и он и Народна скупштина. Ни то јавно
потписивање није подржала ни једна странка. Штета за Србију и Србски народ!).
Разлози за разрешење Томислава НИКОЛИЋА наведени у Захтеву од 9. априла
2013. године и у вашем Захтеву, који се сада јавно потписује, су различити. Ни
један није исти. Они се допуњују. Зато је природно да се они повежу.
Овиме вам се предлаже да при подношењу Народној скупштини тражите од
ње да ваш Захтев за разрешење Томислава Николића повеже са Захтевом
грађана за његово разрешење поднетог јој 9. априла 2013. године (датог овде
у додатку под: "Zahtev za razreshenje TN").
С поштовањем,
Др Љубомир Т. ГРУЈИЋ,
покретач и организатор потписивања Захтева за разрешење Томислава
НИКОЛИЋА, који је Народној скупштини био поднет 9. априла 2013. године.
Џона Кенедија 31/15
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