ИСПРАВКА. ДОПУНА
---------------Прослеђена порука-----------------Од: Lyubomir T. Gruyitch <lyubomirtgruyitch@gmail.com>
Датум: 22. октобар 2015. 11.11
Наслов: Исправка. Допуна.Fwd: Ваш став? Fwd: [Нови чланак] Овако како се „српска елита“ бори за
националне интересе! Председник САНУ др Владимир Костић: У овом тренутку једина политичка мудрост је
на који начин, са елементима достојанства, напустити Косово (!?)
Коме: kabinet@rect.bg.ac.rs, dijana.ceperac@rect.bg.ac.rs, icub@rect.bg.ac.rs, Универзитет у Београду
<officebu@rect.bg.ac.rs>, dekan@mas.bg.ac.rs
Копија: Његовa Светост Патријарх Српски <kp@spc.rs>, Свети Архијерејски Синод Српске Православне Цркве
<sasinod@spc.rs>, Председник Републике Србије Томислав НИКОЛИЋ <predstavkegradjana@predsednik.rs>,
TOMISLAV NIKOLIC <kontakt.predsednik@predsednik.rs>, “Председник Владе Александар Вучић”“
<predsednikvlade@gov.rs>, “Подпредседник Владе Ивица ДАЧИЋ“ <potpredsednik@mtt.gov.rs>, "“Генерални
секретар Јана Љубичић: за сваког народног посланика”" <sekretar@parlament.rs>, "redakcija@novosti.rs"
<redakcija@novosti.rs>, Vecernje novosti <internet@novosti.rs>, Radio S i Smedia portal <office@smedia.rs>,
"redakcija@nin.co.rs" <redakcija@nin.co.rs>, "naspecat@yahoo.com" <naspecat@yahoo.com>, vdlj@talktalk.net,
Dusan Nonkovic <dusan.nonkovic@gmx.de>, "infodveri@verat.net" <infodveri@verat.net>, redakcija@blic.rs,
desk@danas.rs, redakcija@vreme.com, KURIR REDAKCIJA <redakcija@kurir-info.rs>, magazinpecat@gmail.com,
Fbr Redakcija <redakcija@facebookreporter.org>, kontakt@novinar.de, "Господин Драган Ј. Вучићевић, главни
уредник" <redakcija@informer.rs>, "Postojbina@yahoogroups.com" <postojbina@yahoogroups.com>,
"srpskiglas@serbianvoice.eu" <srpskiglas@serbianvoice.eu>, nikad granica <info@nikadgranica.org>,
"republikasrpska@yahoogroups.com" <republikasrpska@yahoogroups.com>, "DR.SLOBODAN RADOJEV MITRIC"
<slobodan-radojev-mitric@hotmail.com>, Двери Српске <kontakt@dverisrpske.com>, Српска мрежа
<srpskamreza@gmail.com>, Sekretarijat Srbi Na Okup <sekretarijat@srbinaokup.info>,
srebrenica.historical.project@gmail.com, Српски сабор ЗАВЕТНИЦИ <ss.zavetnici@gmail.com>,
zenekim@yahoo.com, radio@rtvbn.com, redakcija@rtvbn.com, office@rtvduga.com, veroslava.pop@rtv.rs,
tvkcn@tvkcn.net, office@tvkcn.net, Palma Plus Jagodina <palmaplus@ptt.rs>, uredniktv@rtk.co.rs, info@mreza.rs,
rtstv@rts.rs, beogradski_program@rts.rs, kontaktcentar@rts.rs, office@soskanal.net, redakcija@soskanal.net,
marketing@soskanal.net, tvprogram@studiob.rs, marketing@studiob.rs, marketing@tvkanald.rs,
televizija@tvkanald.rs, radioindjija@yahoo.com, televizijakrusevac@yahoo.com, desktv@rtk.co.rs,
marketingtv@rtk.co.rs, desk1@rtvmost.co.rs, info@rtvbn.com, TV PIROT <office@tvpirot.rs>, pr@rtv.rs,
press@rtv.rs, marketing@rtv.rs, rtvranje <rtvranje@verat.net>, "Lyubomir T. Gruyitch"
<lyubomirtgruyitch@gmail.com>

22 10 2015
Ректор професор др Владимир БУМБАШИРЕВИЋ,
Декан професор др Радивоје МИТРОВИЋ,
Поштовани
господине ректоре БУМБАШИРЕВИЋУ
и
господине декане МИТРОВИЋУ,
ИСПРАВКА
Погрешно сам био написао да је професор др Александар ЈОВОВИЋ декан Машинског факултета.
Он је председник Савета Машинског факултета у Београду, а Декан је професор др Радивоје
МИТРОВИЋ. Свима се извињавам за ову омашку и молим да буде уважена.
ДОПУНА

ИСПРАВКА. ДОПУНА
Компромисан договор између врховних државних и црквених личност с председником САНУ
академиком др Владимиром КОСТИЋЕМ је илустрација како наше врховне државне личности ,
првенствено, сада, председник Републике Томислав НИКОЛИЋ, претходно тадашњи председник
Републике Борис ТАДИЋ, једино лице у Србији које има право, обавезу и одговорност да штити
Устав и закон, нису у могућности да заштите Устав. Они су својим противуставним деловањима
целом народу и сваком појединцу дали пример гажења Устава и уништавања државе. Детаљније
о томе може да се прочита у допису упућеном Уставном суду да им забрани да икада више буду
на руководећим државним положајима:
http://ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2013_12_27i29UstZlbZhtv01a1.28853826.pdf
Председник САНУ академик др Влaдимир КОСТИЋ се позива на стварно стање на Косову и
Метохији да би нас убедио да га се одрекнемо и то ДОСТОЈАНСТВЕНО. Он, као и раније тадашњи
председник Републике Борис ТАДИЋ, обмањује јавност о стварном стању на Косову и Метохији.
Истина је да је Косово и Метохија окупирани део Републике Србије. Окупација је наставак потпуно
неоправдиве НАТО агресије на Србију 1999. г. Још 2008. г. је Србска народна организација "СРБИ
НА ОКУП" под благословом владике АРТЕМИЈА, од наших црквених и државних власти прогнаног
браниоца србске Вере, Цркве и народа на Косову и Метохији, предложила да се озваничи стварно
стање на Косову и Метохији: да се прогласи окупација Косова и Метохије. За то још није касно.
Није, јер се та окупација продужава и све је немилосрднија. Срамотно је и за председника САНУ
др Владимира КОСТИЋА и за целу Српску Академију Науке и Уметности, а поготово за наше
државне руководиоце, што изврћу стварну ситуацију, што хоће цео народ, целу Србију да подвуку
под власт окупатора. Нису сви народи и све државе против Срба и Србије, нису ни сви људи у
окупаторским државама против нас. Напротив, свуда имамо пријатеље. Они су немоћни да ишта
учине, да нас подрже, пошто, на пример, наш државни врх од 2000. године одбија писани предлог
неколико стотина држављана Републике Србије из земљље и исељеништва, да тражи ратну
одштету; пошто наш државни врх не проглашава окупацију Косова и Метохије и тиме не
озваничује стварно стање тамо, тј. у целој Србији. Нас државни и црквени врх гура у чељусти
окупатора не питајући народ да ли смо се толико променили, да ли се толико разликујемо од
предака који су нам подарили слободу и самосталну државу, да то прихватамо! Колика самовоља!
Ко може, и на основу чега, да верује садашњим властодршцима да су се они отрезнили, да су
почели да се стварно боре за Србију, када они још увек нити поштују Устав нити стварно стање на
Косову и Метохији, када не објављују његову окупацију, већ нам се приказују као борци да
"Косова" не уђе у УНЕСКО? До ове ситуације да терористичка окупаторска власт противуставне
"Косова" захтева пријем у УНЕСКО је дошло због противуставних деловања претходне самовољне
власти Бориса ТАДИЋА и садашње под вођством Томислава НИКОЛИЋА. Ко може да им верује да
све ово није само предизборна кампања јер су по доласку на власт све чинили супротно својим
заклињањима пре избора?
Решење је да они оду с власти пре избора, да буду смењени. Ако они воде изборе може да се
очекује да ће објавити резултате избора који им одговарају, без обзира на стварне резултате, јер
су после доласка на власт прихватили изборне крађе о којима су нас громогласно обавештавали у
току избора. Зато је у току потписивање на:
http://www.peticije24.com/sssss
захтева Народној скупштини да разреши председника Републике Томислава НИКОЛИЋА и ВЛАДУ,
а тиме њеног председника Александра ВУЧИЋА , као и њеног потпредседника и министра Ивицу
ДАЧИЋА.

ИСПРАВКА. ДОПУНА
Досадашњи потписници, из свих крајева Србије и нашег исељеништва, немају финансијске
могућности да о овоме обавесте јавност преко водећих средстава јавног обавештавања, новина,
радиа и телевизије. Очекује се, с обзиром на све оправдане јавне критике садашње власти и на
стварно стање у земљи, да захтев потпише барем милион (1 000 000) држављана Републике
Србије до Нове године. Зато се дубоко захваљујем, у име свих потписника, свакоме ко о овоме
обавести друге.
С поштовањем,
Др Љубомир Т. ГРУЈИЋ
некадашњи редован професор Универзитета у Београду.
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