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Ваша Еекселенцијо председниче Републике
проглашени господине Александре ВУЧИЋУ,
На основу члана 56 Устава упућујем Вам се ова
П Е Т И Ц И Ј А.
ДА ПРЕКИНЕТЕ СА ОМАЛОВАЖАВЊЕМ УСТАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ТАКО
ШТО ЋЕТЕ ПОДНЕТИ ОСТАВКУ
и

ТРАЖИМ

да прочитате приложени Устав Републике Србије и утврдите да нигде у њему није
предвиђено стварање гета за Србе који сте Ви самовољно назвали "Заједница
српских општина", већ да је то неприхватљива Ваша самовоља заснована на
омаловажавању Устава и кршењу Ваше двоструке председничке заклетве.
Детаљни разлози за Вашу оставку - Ваше разрешење су Вама, Народној
скупштини, Уставном суду, медиима, и целој нашој јавности достављени у јавним
документима:
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2017_03_14LTG_ZlbSvSkrc.72133619.pdf
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2017_04_03LTG_Skp_AVsve.9260129.pdf
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2017_04_18LTG_Posl_AV.10752418.pdf
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2017_06_16LTG.16672303.pdf

http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2017_06_16LTG.16673910.pdf
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2017_06_16LTGpeticija.16674217.pdf
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2017_10_18LTGpeticijaURL.29025230.pdf
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2017_10_17LTGInicijativa.289131857.pdf
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2017_11_17LTGUst_zlbaJpg.32061222.pdf
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2017_11_14LTGjpg.317111746.pdf
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2018_02_02LTGInicijativaOK.32133547.pdf
или овде: https://facebookreporter.org/2018/02/04/ljubomir-t-grujic-3/
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2018_03_27LTGovera.8592627.pdf
С поштовањем председника Републике Србије,
др Љубомир Т. ГРУЈИЋ, професор у пензији
Џона Кенедија 31/15
11070 Београд

ДОДАТАК: Устав Републике Србије, Народна скупштина, 2006, у посебном
документу се доставља, јавно је изложен на:
http://www.parlament.gov.rs/народна-скупштина.115.html
---------------------------------------------------------10. април 2018. 21:16, 'ANTIC.orgSNN' antic.miroslav@gmail.com [Postojbina] <Postojbina@yahoogroups.com> је
написао/ла:
rtrs.tv

Вучић: Нигдје не пише да се ЗСО
формира по косовским законима
RTRS, Radio Тelevizija Republike Srpske, Radio Television of Republic of Srpska
2 minutes

Александар ВучићФото: РТРС
Коментаришући изјаве да ЕУ подржава формирање заједнице српских општина по
косовским законима, Вучић је рекао да је изјава портпарола ЕУ Маје Коцијанчич
само у том смислу добра што јасно показује Србији какви су преговори у Бриселу.

"Ако то у јавности говоре, можете онда да мислите са чим се све суочавамо",
рекао је Вучић за РТС..
Он је нагласио да то нигдје не пише у Бриселском споразуму.
"Ја знам напамет Бриселски споразум. Људи у Србији имају завереничке теорије
па измишљају шта пише. Позивам их све да прочитају шта пише, имате на сајту
Владе, мислим и на сајту председника, на сајту Канцеларије за КиМ", рекао је
Вучић.
Портпарол ЕУ Маја Коцијанчич рекла је данас да ће заједница српских општина
биће формирана у складу са косовским законима.
"Асоцијација /Заједница/ ће бити успостављена у оквирима законодавства Косова.
Уставни суд Косова је оцијенио да је првобитни договор у складу са уставом и да
ће Статут заједнице бити базиран у оквирима основних принципа о асоцијацији
српских општина, договорених 25. августа 2015. године", рекла је она.

