---------------Прослеђена порука------------------

Од: Lyubomir T. Gruyitch <lyubomirtgruyitch@gmail.com>
Датум: 08. мај 2018. 15:46
Наслов: Мој став о решавању наше ситуације. Re: Ваши одговори?
Коме: ….. <…….@gmail.com>
Копија: "Lyubomir T. Gruyitch" <lyubomirtgruyitch@gmail.com>
08 05 2018
Поштовани господине ……..,
Питао сам кад су се СРБИ борили, подразумевајући кад се СРБСКИ НАРОД борио, против
изрода, и то изрода у највишем државном врху? Навели сте само појединце, при чему се
не сећам да се Његош оружано борио против Потурица?
У нашем важећем Уставу и Кривичном закону не постоје речи ВЕЛЕИЗДАЈА и ИЗДАЈА!!!!
У Његошево, Карађорђево и Милошево доба у Србији, Босни и Херцеговини и Црној Гори
су Срби били у веома великој већини и знали су да те наше тадашње вође раде и боре се
за слободу Србског народа. Нажалост, Србски народ данас није ни близу такве
јединствености да има поверење у једног Србина или у једну сложну групу Срба да су
посвећени добру, слободи, одбрани, успону Србског народа, Србије и осталих србских
земаља.
Једина уставна могућност и право дато држављанину, као појединцу, да пише властима и
да тражи одговор, а да за то не буде кажњен или прогањан (бар не званично и јавно) у
Србији је петиција.
Ви кажете, што мислим да је тачно:
"јер су они постављени на власт од твораца новог светског поретка и морају њима да
служе, хтели они то или не."
Ви ми пишете:
"Нема од седења и писања никакве користи, већ мотку у руке и на улице, па да поакжемо
изродима и издајницима да их се не бојимо и да знамо за кога раде.".
Ви нисте први који ми то говори, а ја се питам, ако сте убеђени, и Ви и сви остали који ми
говорите да је то најбољи или једини начин да се ово наше пропадање заустави, зашто то
мени причате уместо да спроведете свој став у дело? Зашто и шта чекате да ово
дочекасмо?

Зар Ви мислите, оцењујете, гарантујете, да ће ти странци остати мирни ако се дигне србска
мотка против србских изрода које они подржавају?
Нема никаквог основа да се тако мисли. Према Повељи УН државе које су у току 2. С. Р.
биле против члана УН (нпр. Србије) су њихов непријатељ (нпр., Немачка, Аустрија,
Хрватска, Мађарска, Шћиптарија, Турска). Таква побуна, устанак, Србског народа би био
њима повод да улете шћиптарске, хрватске, мађарске а можда и бошњачке и
комуњарске, каме и пушке, оружје, војска, турски јатагани, предвођни с НАТО снагама.
Они би вероватно били и позвани, замољени, од наших изрода да их спасавају, да "штите
њихова људска права и слободе, да штите демократију". Замислите какво би то
крвопролиће и истребљивање Србског народа било и с каквом катастрофалном
трагедијом би се завршило по Србе и по србске пријатеље. Ако се за то залажете, немојте
више да ми пишете. Ја такву борбу не бих покретао и да могу нити ћу у тим борбама да
учествујем ако до њих дође. Нити ћу икоме од Срба да препоручим да их започињу.
Трудим се да до тога не дође.
Друго, какву то штету и коме је наносе моји дописи нашим врховним државним
органима?
Треће, није исто ако се властодршцима каже јасно, отворено, на Уставу засновано, (а они
не схватају, као што нису били схватали ни Милошевић ни Ђинђић ни Тадић ни
Николић, да је то и за њихово добро), да се зна да делују против Устава, или им се то не
каже. Ако дође до промене, ови дописи ће бити писмени доказ да им је све на време
било предочавано и да су они упркос томе свесно деловали противуставно.
Четврто, ако Србима пукне трпљење и покрену сложан уставан масован мирнодопси
непопустљив покрет, пријављен МУПу по Уставу и закону, позивајући Војску и полицију
Србије да поштују Устав и закон те да не дозволе оружане борбе, да стану уз народ, и
народ позове последњи пут властодршце да у року од 24 сата поднесу јавно оставке сви:
од чланова Владе, народних посланика до председника Републике, и ако то не учине онда
народ да физички властодршце скине с власти позивајући се на чланове 1- 5 Устава, јер
тада омаловажени понижени, исцрпљени, ојађени осиромашени народ може да се
позове на ове дописе да је властодршцима све указивано на време али да су они огрезли
у противуставним деловањима, да настављање тога више за њих није проблем те да су
приморали народ да их народ физички, пријатељски, изнесе из државних седишта и да их
јавно смени с тих дужности и лиши тих функција, и да народ истовремено акламацијом на
том народном сабору изабере привремене вд чланове: вд народне посланике вд.
Народне скупштине и предложи привременој Народној скупштини мандатора за
привременог вд председника Владе који ће да предложи привременој Скупштини
привремену вд Владу, и да су они сви обавезни да спроведу опште изборе по Уставу у
року од 5 месеци. Привремена вд Народна скупштина бира њеног привременог вд
председника који по Уставу привремено извршава и дужности, обавља функције,
председника Републике. Да привремена Народна скупштина смени РИК и изабере нову
РИК и да укине правоснажност члана 81 Закона о избору народних посланика. Избором

председника Републике и народних посланика, конституисањем Народне скупштине и
инаугурисањем новог председника Републике престају да важе све наведене привремене
функције. Нови председник Републике предлаже Народној скупштини мандатора за Владу
и процес се даље одвија по Уставу. Јесмо ли ми способни, зрели, сложни, разумни да то
спроведемо? Ако јесмо, што пре то боље.
Свакако постоји и друго решење врло једноставно у складу с Уставом: да председници
Републике Александар Вучић и Владе Ана Брнабић поднесу оставке и да Народна
скупштина распише нове опште изборе, да смени РИК и изабере нову РИК и да
укине правоснажност члана 81 Закона о избору народних посланика. Моји дописи и
петиције, првенстнео то имају за циљ. Пошто и Ви и многи други, оцењују да је то потпуно
безуспешно јер они су властодршци чврсто одлучили да остану на власти, онда нас
властодршци приморавају или на претходно решење или нас успешно мељу да остајемо
апатични, безвољни, и предани њиховој самовољи. Онда немамо права да се више
жалимо на све што нам се даље буде догађало под њиховом влашћу, као и на последице
тога.
Србски народ реагује тихо, али непрекидно већ седам деценија. До 1945. године Срби се
нису масовно исељавали из Србије. Нису одмах ни почели, 1945., али су све више схватали
да је то за многе лично и породично једино решење. Чим је Тито отворио границе, почело
је. Шта више, он је, нпр., склопио уговор с Француском, о запошљавању наше сељачке
омладине у француским фабрикама. Од тада све масовније исељавање и све масовнији
абортуси. Србски народ реагује на противнародни однос власти Србије. Реагује тихо,
болно, тужно, али све масовније да појединац или пар или породица траже бољи живот
ван Србије. Комуњаре и њихове вође остварују свој циљ и задатак, који им је омогућило,
без народне сагласности, укидање србске монархије 1918. и то без одредбе да се она
аутоматски васпоставља у тим и тим границама ако се заједничка држава укида на било
који начин. Успостављањем Краљевине Југославије је почело од стране државног врха
уништавање србских националних вредности, једном речи: уништавање Србства ради
стварања Југословенства. Србски народ је због тога пролазио и пролази кроз непрекидан
злочиначки процес свог уништавања и искорењивања.
Краљевина Југославија је била плодоносно тло за развој и примену коминтерновских (и
ко зна којих још других) одлука против Србског народа. Самовољним безусловним
укидањем Краљевине Србије 1918. г. су укинута и наследна (монархистичка) права на
србски престо, круну и трон. Карађорђевићи су се самовољно тога одрекли. Постали су
југословенска краљевска династија. Имају наследно монархистичко право на
југословенски престо, круну и трон. Нико нема права да се представља као србски
престолонаследник. Такво представљање је лажно и исказује исту ону жеђ за влашћу и
чашћу какву је Тито показивао.
Србски народ заједно са својим пријатељским држављанима Србије, сагласно србској
државној традицији, не само да има право, већ је и природно да одлучи да Србија опет
буде монархија, ако и када утврди да постоји србска породица и у њој појединац који

заслужују да буду (нова) србска династија и србски монарх. Предлог новог Устава који то,
и многа друга побољшања, омогућава је до сада потписало око 150 људи*. С тим се стало
јер развој наше ситуације не дозвољава промену Устава (у том предлогу новог Устава,
преамбула садашњег Устава остаје и допуњава се Рашком, уз Косово и Метохију).
Моја мирнодопска борба заснована на Уставу и закону за Србски народ и Србију је на
националном нивоу започела крајем новембра 1990. г. и од тада траје (безуспешно,
слажем се и свестан сам тога, али да ме до сада у току ових 27,5 година* није писмено
подржало укупно око 25.000 људи можда бих и ја већ посустао?).
И на крају, Ви, и било ко други, осим онима којима упућујем петиције, нисте обавезни
нити да их преносите другима нити да их читате.
ПС
Ја ћу целу ову преписку, изостављајући Ваше податке, да изнесем у јавност на интернет* и
послаћу га интернет новинама које су до сада објављивале моје текстове (а да ја то знам)
јер ми је досадило да ово објашњавам бусађијама већ 27,5 година.
* http://www.ssssseternal.org
С поштовањем,
Др Љубомир Т. Грујић, професор у пензији
Џона Кенедија 31/15
11070 Београд
08. мај 2018. 00:46, …. <……..@gmail.com> је написао/ла:
Увек су се Срби борили против својих изрода. "Не бојим се вражијег кота, нека га ка на
гори листа, но се борим зла домаћег" говорио је још Његош. Његош и сви велики владари
су знали да се прво морају ослободити домаћих изрода и издајника, па онда кренути у
борбу против непријатеља. Зато је Његошау прво била борба против потурица, па тек
онда против Турака, Карађорђе је вешао за издају. У Другом светском рату, Срби су се
борили против изрода комуњара, али теизроде- комуњаре исте као и ове данас је
подржао и исток и запад.
Узалуд је од издајника и изрода тражити, да раде за Србе и Србију, јер су они
постављени на власт од твораца новог светског поретка и морају њима да служе, хтели
они то или не.
Само свесрбским уједињењем и борбом с вером Бога, Срби се могу ослободити ових
издајника и њихове тираније. Све је остало само замајавањење народа и губљење
времена.
Због владавине изрода и издајника, Срба је сваке године за најмање 35.000 мање.
Омладина нам бежи из Србије, а арапи је насељавају, а ми ћемо да седимо и да пишемо
петиције. Нема од седења и писања никакве користи, већ мотку у руке и на улице, па да
поакжемо изродима и издајницима да их се не бојимо и да знамо за кога раде.

06. мај 2018. 23:26, Lyubomir T. Gruyitch <lyubomirtgruyitch@gmail.com> је написао/ла:
Када су се то Срби борили против својих изрода?
06. мај 2018. 22:42, ….. <………@gmail.com> је написао/ла:
Доста више замајавања народа, којекаквим петиција, апелима и захтевима који се
бескорисно упућују издајницима на власти, за које и птице на грани знају да не поштују ми
законе ни Устав. Србија је поробљена држава којом владају безбожници и издајници и
једини задатак мора да нам буде како да се ослободимо њих. Све Судије у свим
Судовима поставила јее ова издајничка власт, да би њих штитили. Једино решење за
сада, је улица и ширење истине о пљачки и уништавању државе. Србија се многи пута
ослободила окупатора, али увек кад су се Срби борили с вером у Бога за часни крст. Тако
је било и тако ће увек и бити, а никада се није ослобидила петицијом, нити ће се
ослобађати. Петиција је једино корисна ако се напише на меканом папиру, па да се са
њом достојанствено обрише задњица.

нед, 6. мај 2018. 21.15 Lyubomir T. Gruyitch <lyubomirtgruyitch@gmail.com> је написао/ла:
---------------Прослеђена порука------------------

Од: Lyubomir T. Gruyitch <lyubomirtgruyitch@gmail.com>
Датум: 06. мај 2018. 20:55
Наслов: Ваши одговори?
Коме: “Председник Владе Ана Брнабић”“ <predsednikvlade@gov.rs>, “Председник
Републике Александар Вучић” <predstavkegradjana@predsednik.rs>
Копија: "Генерални секретар : за сваког народног посланика" <sekretar@parlament.rs>,
"Уставни суд:" <kabinet.predsednika@ustavni.sud.rs>, "redakcija@novosti.rs"

<redakcija@novosti.rs>, Vecernje novosti <internet@novosti.rs>, Radio SiSmedia 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>, 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>, Magazin TABLOID
<tabloidmagazin@gmail.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.c
om, 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>,
"Postojbina@yahoogroups.com" <postojbina@yahoogroups.com>, "srpskiglas@serbianvoice.eu"
<srpskiglas@serbianvoice.eu>, nikad granica <info@nikadgranica.org>, "republikasrpska@yahoogroups.com"
<republikasrpska@yahoogroups.com>, Двери Српске <kontakt@dverisrpske.com>, Српска мрежа
<srpskamreza@gmail.com>, Sekretarijat Srbi Na Okup <sekretarijat@srbinaokup.info>, "Lyubomir T. Gruyitch"
<lyubomirtgruyitch@gmail.com>

06 05 2018

Председник Владе Ана БРНАБИЋ
predsednikvlade@gov.rs

Председник Републике Александар ВУЧИЋ
predstavkegradjana@predsednik.rs

Доставља се преко интернета:
Народна скупштина

Генералном секретару за сваког посланика <sekretar@parlament.rs>

Уставни суд

kabinet.predsednika@ustavni.sud.rs

Држављaнима Републике Србије и медиима
„Премијерка понудила оставку
Вучић: То не долази у обзир“
вечерње НОВОСТИ, субота, 5. мај, 2018, стр. 1
„Шокирана дешавањима на седници премијерка је понудила
оставку председнику Александру Вучићу, на шта је он, како
сазнајемо, одговорио:
- То не долази у обзир!»
вечерње НОВОСТИ, субота, 5. мај, 2018, стр. 3
Поштована председнице Владе Ана Брнабић,
На основу 1. става члана 56 Устава Републике Србије упућујем Вам следећу петицију
и тражим да јавно одговорите на питање постављено Вам на крају овог јавног еписма.

ПЕТИЦИЈА
МОЛИМ ВАС ДА ПРОЧИТАТЕ ЦЕО ОВАЈ ТЕКСТ И ДА ЈАВНО ОДГОВОРИТЕ НА ПИТАЊЕ.
Председник Владе не може да „понуди своју оставку“ уопште (јер се оставка не нуди већ
се подноси; на пример: шаргарепа се нуди на пијаци за продају), нити да своју
оставку поднесе председнику Републике:

Члан 132 Устава
Председник Владе може поднети оставку Народној скупштини.
Председник Владе оставку подноси председнику Народне скупштине и истовремено о њој
обавештава председника Републике и јавност.
Народна скупштина на првој наредној седници констатује оставку председника Владе.
Влади престаје мандат даном констатације оставке председника Владе.
Када Народна скупштина констатује оставку председника Владе, председник Републике је
дужан да покрене поступак за избор нове Владе. Ако Народна скупштина не изабере нову Владу
у року од 30 дана од дана констатације оставке председника Владе, председник Републике је
дужан да распусти Народну скупштину и распише изборе.
Ово је пример како Ви понижавате Устав, државу и народ, како за Вас Устав нема никакву
вредност, и како Вам је једино важна воља Александра Вучића двоструког противуставног
председника, председника Републике и председника политичке странке.
С обзиром на претходно, на јавно писмо Вама изложено на интернету:
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2017_09_22LTG.264112342.pdf од 22.09
.2017. и да нисте одговорили на следеће постављено Вам питање у њему:

Шта треба још да се догоди па да Ви поднесете неопозиву оставку
на положај и функцију председника Владе Републике Србије?
тражим да јавно одговорите на следеће:

ПИТАЊЕ
ЗАШТО ЈОШ НИСТЕ ПОДНЕЛИ ПРЕДСЕДНИКУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
СВОЈУ ОСТАВКУ НА ПОЛОЖАЈ И ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ?
С поштовањем председника Владе,
Др Љубомир Т. Грујић, редовни професор у пензији
Џона Кенедија 31/15,
11070 Београд
lyubomirtgruyitch@gmail.com,
http://www.ssssseternal.org

Ваша Екселенцијо председниче Републике
господине Александре ВУЧИЋУ,
На основу 1. става члана 56 Устава Републике Србије упућујем Вам следећу петицију
и тражим да јавно одговорите на питање постављено Вам на крају овог јавног еписма.

ПЕТИЦИЈА
МОЛИМ ВАС ДА ПРОЧИТАТЕ ЦЕО ОВАЈ ТЕКСТ И ДА ЈАВНО ОДГОВОРИТЕ НА ПИТАЊЕ.
Председник Републике нити је меродаван, надлежан, нити има право да разматра,
(не)прихвата оставку или „понуђену оставку“ председника Владе:
Члан 112 Устава
Председник Републике:
1. представља Републику Србију у земљи и иностранству,
2. указом проглашава законе, у складу с Уставом,
3. предлаже Народној скупштини кандидата за председника Владе, пошто саслуша мишљење
представника изабраних изборних листа,
4. предлаже Народној скупштини носиоце функција, у складу са Уставом и законом,
5. поставља и опозива указом амбасадоре Републике Србије на основу предлога Владе,
6. прима акредитивна и опозивна писма страних дипломатских представника,
7. даје помиловања и одликовања,
8. врши и друге послове одређене Уставом.
Председник Републике, у складу са законом, командује Војском и поставља, унапређује и
разрешава официре Војске Србије.

С обзиром на тачку 8. овог члана Устава напомињем да нигде у Уставу није предвиђено ни
допуштено да председник Републике разматра или одлучује о (понуђеној) оставци
председника Владе. За то је надлежна Народна скупштина (напред наведени члан 132
Устава). Ово је пример како Ви преузимате надлежност Народне скупштине.
Ово је нови пример Вашег непоштовања Устава и Вашег постављања изнад Устава. Други
пример је од Вашег проглашења за председника Републике непрестано текуће кршење
Устава јер сте истовремено и председник политичке странке – Српске напредне странке.
Тиме кршите следеће чланове Устава:
Члан 6 Устава
Нико не може вршити државну или јавну функцију која је у сукобу са његовим другим
функцијама, пословима или приватним интересима.
Постојање сукоба интереса и одговорност при његовом решавању одређују се Уставом и
законом.
Члан 115.
Председник Републике не може обављати другу јавну функцију или професионалну
делатност.

Као председник Српске напредне странке Ви сте у могућности да користите положај, углед и
ауторитет председника Републике да спроводите страначке интересе и да паралишете рад
Народне скупштине на покретању уставног процеса за Ваше разрешење због повреда Устава (члан
118 Устава).

Задржавајући положај и функције председника политичке странке Ви сте себи одузели
могућност да извршавате основну функцију председника Републике:
Члан 111 Устава
Председник Републике изражава државно јединство Републике Србије.

Ви, ево више од годину дана, не можете да изражавате државно јединство Републике
Србије.
С обзиром на изложено и на Ваша друга кршења Устава и на неизвршавања уставних
обавеза, о чему сте писмено обавештавани Ви, Народна скупштина, Уставни суд и јавност
преко интернета*, тражим од Вас да јавно одговорите на следеће

ПИТАЊЕ
Зашто још не подносите своју оставку
скупштине (последњи став члана 116 Устава)?
С поштовањем председника Републике,
Др Љубомир Т. Грујић, редовни професор у пензији
Џона Кенедија 31/15,
11070 Београд
lyubomirtgruyitch@gmail.com,

* http://www.ssssseternal.org

председнику

Народне

