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22 05 2015

ДОКЛЕ ЋЕ НАШЕ ВЛАСТИ И ПРАВНИЦИ ДА ПРИХВАТАЈУ ЛАЖ О УСТАВУ СФРЈ ИЗ 1974?
ДОТЛЕ ЋЕ НАС КО ГОД ХОЋЕ ПРОГОНИТИ И УНИШТАВАТИ!
Лажно су руководиоци КПЈ/СКЈ и СФРЈ тврдили, а лист "ПЕЧАТ" (бр. 128, стр. 21, 20. август, 2010.
год.) поновио да је по Уставу СФРЈ из 1974. постојало право на самоопредељење ДО отцепљења.
То је основа на којој се заснива оптужба проив Србије (СРЈ) и Србског народа да су виновници
распада СФРЈ и грађанског рата у њој. На тој основи се заснива и оптужба Драгомиру ГРУЈОВИЋУ
сада.
Међутим истина је да почетак прве реченице УСТАВА СФРЈ из 1974. (изложено и доступно
свакоме: http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/UstavSFRJ1.14170338.jpg)
1. полази од права сваког народа на самоопредељење УКЉУЧУЈУЋИ отцепљење,
2. да се цео тај Устав и сама држава СФРЈ заснивају, почивају, на тим неотуђивим правима сваког
народа,
3. да тај Устав није нигде дао та права републикама јер није ни могао пошто би то било супротно
његовим темељима,
4. да тај Устав потврђује да су југословенски народи својом слободном вољом претворили ФНРЈ,
(која је била наследница ДФЈ, а ова - наследница Краљевине Југославије настале из Краљевине
СХС изникле на темељу слободне и независне Краљевине Србије,) у СФРЈ, што доказује да су
југословенски народи створили Југославију у којој су после 1945 створене републике, тј. да нису
републике створиле Југославију.
Из свега овога следи:
А. Референдуми делова Србског народа у СР БиХ и СР Хрватској 1990. су били уставни и
пуноважни.
Б. Републике нису имале право ни на отцепљење ни на самоопредељење.
В. Словенија и Хрватска најпре, потом БиХ и Македонија су изазивачи грађанског рата у СФРЈ.
Г. Оружане снаге СФРЈ (Чланови 237 до 241 Устава СФРЈ 1974) су биле обавезне да бране
независност, суверенитет, територијалну целину и друштвени систем Социјалистичке
Федеративне Републике Југославије.
Д. Ниједан припадник ЈНА не може да буде кажњен ни од кога што је као њен припадник бранио
независност, суверенитет, територијалну целину и друштвени систем СФРЈ јер су тај Устав
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признавалe и биле обавезне да поштују не само републике СФРЈ, њихове власти и савезна власт,
већ и све државе које су признавале СФРЈ.
Др Љубомир Т. Грујић
http://www.ssssseternal.org

