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ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ
Андрићев венац бр. 1
11000 Београд
predstavkegradjana@predsednik.rs

Доставља се:

НАРОДНА СКУПШТИНА
Председнику Скупштине госпођи Маји Гојковић
Свакој посланичкој групи:
 Посланичка група Српска напредна странка
 Посланичка група Социјалистичка партија Србије
 Посланичка група Српска радикална странка
 Посланичка група Доста је било
 Посланичка група Демoкратска странка
 Посланичка група Социјалдемократска партија Србије
 Посланичка група Партија уједињених пензионера Србије
 Посланичка група Двери
 Посланичка група Демократска странка Србије
 Посланичка група Јединствена Србија
 Посланичка група Либерално демократска партија – СДА Санџака
 Посланичка група Нова Србија
 Посланичка група Савез војвођанских Мађара – Партија за
демократско деловање
 Посланичка група Покрет социјалиста – Народна сељачка странка –
Уједињена сељачка странка
 Посланичка група Лига социјалдемократа Војводине – Зелена странка

Посланичка група Социјалдемократска странка, Народни покрет Србије
 Генералном секретару госпођи Светлани Булајић за сваког народног
посланика се доставља у ПДФу преко епоште: sekretar@parlament.rs
Трг Николе Пашића 13




11000 Београд

Доставља се преко интернета:

Држављанима Републике Србије и средствима јавног обавештавања
Предмет:

Петиција председнику Републике Александру Вучићу

Ваша Екселенцијо председниче Републике Србије Александре Вучићу,
На основу 1. става члана 56 Устава којим се утврђује да 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
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органима јединица локалне самоуправе и да од њих добије одговор када га тражи овим

Вам се подноси

ПЕТИЦИЈА
Вама, Вашој Екселенцији, председниче Републике
господине Александру Вучићу
да спроведете последњу одредбу члана 116 Устава и
одредбу првог става члана 117 Устава.
и тражи се, ако одбијате ову петицију, да јавно образложите зашто
одбијате да, «хладне главе» како Ви волите да нам кажете, спроведете
последњу одредбу члана 116 Устава и одредбу првог става члана 117
Устава, односно зашто одбијате да поднесете оставку на положај,
функцију, обавезе и дужности председника Републике Србије.
Ви сте се у јавној изјави у председништву Републике поводом терористичког хапшења
Марка Ђурића позвали на Устав, а што веома ретко чините макар и вербално. Ви сте у
свом јавном говору 24. марта јавно питали народ шта треба још да учините.
Ова петиција је одговор на то Ваше питање. Подносим Вам је, као покретач јавног
потписивања захтева (https://www.peticije24.com/srbezav, https://www.peticije24.com/sav )
за Ваше разрешење, у име свих (иако малобројних 29, још увек слободних и
немалодушних) потписника.
Одговор на то Ваше питање је да једино што треба да учините је да спроведете
последњу одредбу члана 116 Устава и одредбу из првог става члана 117 Устава, што
значи да:
као Председник Републике подносете оставку председнику Народне скупштине,
(последњи став члана 116 Устава) ,
и да
- као Председник Републике о томе обавестите јавност и председника Народне
скупштине (први став члана 117 Устава) .
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Петицију подносим да би се зауставила Ваша противуставна деловања и акта, о чему сам
Вам био подносио доказе (Литература овде наведена), и да би се прекинуло да
председник Републике не извршава своје следеће основне дужности:
- да Председник Републике изражава државно јединство Републике Србије (члан 111
Устава) јер Ви то, после агитовања за једну посебну изборну листу, не можете да
извршавате,
- да Председник Републике представља Републику Србију у земљи и иностранству
(тачка 1 члана 112 Устава) јер прихватате и спроводите противуставна акта: Резолуцију
Народне скупштине од 13, јануара 2013, године, и на њој засноване све противуставне
одредбе такође противуставног Бриселског споразума, што сте у јавној изјави у
председништву Републике јавно признали да је то грешка, међутим то није само
грешка већ дубоко одбацивање Устава те је то неопростива грешка због
катастрофалних последица по државу Републику Србију и њене држављане,
- да Председник Републике указом проглашава законе, у складу с Уставом (тачка 2 члана
112 Устава) што Ви не можете да чините због свог непоштовања Устава, и из истог
разлога не можете да извршавате ни остале дужности председника Републике
одређене истим чланом Устава,
- да Председник Републик све своје снаге посвети очувању суверености и целине
територије Републике Србије, укључујући и Косово и Метохију као њен саставни део,
као и остваривању људских и мањинских права и слобода, поштовању и одбрани
Устава и закона, очувању мира и благостања свих грађана Републике Србије и да ће
савесно и одговорно испуњавати све своје дужности, јер сте својим противуставним
деловањима и актима, као и неизвршавањем уставних обавеза, немилосрдно кршили
ову своју (двоструку) председничку заклетву (4. став члана 114 Устава), на пример:
•

рушењем територијалне јединствености Републике Србије и њене недељивости
(супротно 1. ставу члана 8 Устава),

•

прихватањем границе у сред Републике Србије супротно 2. ставу члана 8 Устава,

•

паралисањем Републике Србије да испуњава своје државне обавезе одређене
чланом 97 Устава,

•

прихватањем и насилним споровђењем противуставне пријаве у име Републике
Србије за њено учлањење у Европску Унију,

•

усвајањем и наметањем нам Ваших противуставних компромиса са, по дефиницији
Повеље УН, непријатељима Републике Србије и Србског народа.
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Тим својим деловањима сте срозали углед, ауторитет, председника Републике Србије,
уништили поверење велике већине народа (преко 70% од укупног броја бирача који нису
гласали за Вас) у институцију председника Републике Србије.
Ваше, господине Александре Вучићу, даље остајање на дужности и положају председника
Републике Србије значи да сте одлучили да институцију председника Републике Србије
као институцију Главе, Вође и Бранитеља србске државе (васпостављене после једног
века), Србског народа, наших права и слобода, и даље срозавате.
Не само по светосављу, по православљу, по хришћанству, већ и по општем људском
моралу, човек који се толико и тако тешко огрешио о државу и народ, који је иступао,
радио, чинио, обећавао супротно Уставу, по Повељи УН нашим непријатељима, не може
сада да се само покаје (што сте нам најавили у јавном излагању у председништву
Републике), већ треба да тражите опроштај од Србског народа и њему пријатељских
држављана Републике Србије, и да потом у миру водите свој лични и породични живот, а
не да остајете и даље противуставни председник Републике Србије. Ваше даље остајање
на положају председника Република би Ваше покајање учинило неискреним и
безвредним. Ви сте доказали својим непрекидним одбацивањима председничке заклетве
да нисте били ни заслужили да будете инаугурисани за председника Републике Србије, на
шта је јавно и на време, била упозорена Народна скупштина. Зато сте противуставно
инаугурисани за председника Републике. То сте постигли и постижете као председник
Српске напредне странке чиме сте потпуно паралисали Народну скупштину тако да она не
отвара уставни поступак за Ваше разрешење (члан 118 Устава) и још једном сте доказали
да Ви не можете да испуњавате основну дужност Председника Републике (члан 111
Устава).
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С поштовањем председника Републике Србије,

Др Љубомир Т. Грујић, редовни професор у пензији
Џона Кенедија 31/15,
11070 Београд,
lyubomirtgruyitch@gmail.com

