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Господине,
који сте изгубили легитимитет председника Републике Србије и
настављате да узурпирате положај и функције председника Републике
Србије,
Александре ВУЧИЋУ,
Ваша следећа изјава, према доњем чланку:
"U ovom trenutku nemam šta bih mogao da kažem. Mislim da je to fer i

,

odgovoran pristup"
је неистинита и неодговорна.
Неистинита је јер Ви имате шта да кажете и једино што има смисла да
кажете јесте следеће:
"Ја, Александар Вучић, својом слободном вољом, свестан своје
одговорности што сам деловао противуставно и што не
извршавам уставне дужности, због чега народ није прихватио
моје противуставне предлоге, подносим неопозиву оставку на
положај и функције председника Републике Србије."

Ваша изјава је неодговорна. Њоме показујете не само да покушавате
себе да представите као човека који је поштовао и поштује народну вољу
и народно опредељење записано у Уставу, већ нам говорите да сте
толико упропастили Србију и народ да ни кроз 15, 20, година нећемо
моћи да надокнадимо штете које сте нам нанели. Ваша изјава доказује
да Ви сматрате да сте ослобођени одговорности за своја противуставна
дела и за неизвршавања уставних дужности председника Републике. Ви
потпуно одбацујете своју одговорност за гажење, одбацивање, не само
своје раније заклетве члана Владе, већ и Ваше добровољне двоструке
председничке заклетве.
У свој мојој тузи изазваној Вашим упропашћавањем, растурањем, наше
државе, укидањем слободе народа, јачањем окупаторског режима,
бахатом распродајом наших добара, узимањем кредита, прихватањем
противуставних закона, растућим финансијским обећањима после сваког
сусрета с неким чланом породице Сорош, итд., изражавам Вам и
жаљење што сте своје таленте и способности подредили својој
необузданој каријериској амбицији по сваку цену, и по цену растурања
државе и понижавања народа. Довољно је да Вас подсетим да сте у
војничком ставу МИРНО прихватили понизно забрану неког службеника
нелегитимне по Уставу шћиптарске власти да не можете да наставите
потпуно ненаоружан кретање да би сте посетили место на Косову и
Метохији где Вас је народ очекивао! Зар Вам само то, као човеку који
командује Војском Србије, није довољно да поднесете оставку?
Ви говорите о томе да је то "фер". Ви добро знате шта та енглеска реч
"фер" значи. Читам да сте били годину дана у Енглеској на усавршавању
(истовремено када сте били на одслужењу војног рока у Сарајеву!?).
Зашто је онда злоупотребљавате?
Пошто хоћете да будете "фер", и да наступате одговорно, онда треба да
схватите да сте у веома великом закашњењу с подношењем Ваше
добровољне неопозиве оставке.
С потпуним поштовањем председника Републике Србије,
Др Љубомир Т. Грујић, редовни професор у пензији,
Џона Кенедија 31/15
11070 Београд
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Vučić: Narod nije hteo moje kompromisno rešenje za Kosmet

četvrtak, 11. okt 2018, 14:22 -> 14:48
Izvor: Tanjug
Ono što sam mislio da bi moglo da bude rešenje za Kosmet, naišlo je na opšte protivljenje
javnosti u Srbiji, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Neko će se u narodu setiti za 20
godina da smo mogli više i bolje, rekao je Vučić.
RTS, Radio televizija Srbije, Radio Television of Serbia
4-5 minutes

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da je uvek spreman za razgovore o svim kompromisnim
rešenjima i da ga ponudi našem narodu, ali da nije na vidiku u slučaju Kosova i Metohije.
34121985
Vučić na svečanosti povodom izgradnje četvrte nemačke fabrike "Leoni"
Odgovarajući na pitanje novinara šta se dogodilo od prošlog boravka u Kraljevu, kada je najavio da će
predstaviti građanima rešenje za Kosovo, a potom, nedavno, rekao da je njegova politika doživela poraz,
Vučić je kazao da je ono što je mislio da je moglo da bude rešenje naišlo na opšte protivljenje javnosti u
Srbiji.
"Kako onih koji su za celokupno nezavisno Kosovo, tako i onih junaka koji su doveli do nezavisnog
Kosova, koji su odjednom postali veliki hrabri heroji, iako ne idu u Kosovsku Mitrovicu, Zubin Potok, koji
više vole da se slikaju po Njujorku i Londonu, da svoju decu šalju tamo... Ne pričam o onima koji su otišli
trbuhom za hlebom, već o onim bahatim koji to rade da bi tamo mogli da uživaju i žive mnogo bolje od
svih, ne naših građana, već i ljudi koji žive u tim zemljama", rekao je Vučić.
Kaže da je na to navikao i naučio, ali da mu je žao i teško zbog toga.
"Mislim da je moja ideja za kompromisnim rešenjem bila mnogo bolja za budućnost Srbije. To ćete
procenjivati za 15 ili 20 godina", naglasio je on.

Naveo je da će, ako se bilo šta dogodi u međuvremenu, bilo kada, on opet izaći pred narod i to reći.
"U ovom trenutku nemam šta bih mogao da kažem. Mislim da je to fer i odgovoran pristup", rekao
je predsednik.
Vučić je konstatovao da narod praktično kaže da celo Kosovo treba da ostane ovako, da treba da imamo
granice na Jarinju i Brnjaku.
"Ako narod tako kaže, šta ću. Ne mogu ja protiv volje naroda, morate da se saglasite i poštujete volju
građana. Ali, želim da narod zapamti da sam bio za drugačije rešenje, pa će se neko u narodu setiti za 20
godina da smo mogli više i bolje. Većina neće, jer ljudi ne priznaju svoje greške, a tuđe na raboš, mere sa
neverovatnom lakoćom", konstatovao je predsednik Vučić.
Vučić o Komšićevoj izjavi: Bolje je ponekad prećutati
Predsednik Vučić je ocenio, povodom izjave novoizabranog člana Predsedništva BiH Željka Komšića da
je za njega Kosovo nezavisno, da je ponekad bolje prećutati i da želi odgovorno da gradi odnose sa BiH.
"Srbija želi dobru saradnju sa BiH, i svom trojicom novoizabranih članova Predsedništva, sa Miloradom
Dodikom, Šefikom Džaferovićem i Komšićem", istakao je predsednik Aleksandar Vučić nakon početka
radova na izgradnji četvrte "Leonijeve" fabrike.
Rekao je da neće da koristi svaku priliku, čak i kada je laka za sticanje političkih poena, da odgovara na
tvrdnje bilo koga, iako, ističe, svakako nije naročito srećan zbog takve izjave.
"Želim da na odgovoran način pristupam izgradnji odnosa u regionu i odnosa sa BiH. Bolje je ponekad
prećutati. Manje štete u budućnosti", ukazao je Vučić.
Predsednik Srbije je rekao i da u razgovorima sa međunarodnim zvaničnicima nikada ne govori o
Hrvatskoj, niti je primetio da se Srbija bavi Hrvatskom onako kako je to rekao hrvatski premijer..
Andrej Plenković je, naime, izjavio da Srbija kleveće Hrvatsku u međunarodnoj zajednici, a Vučić je rekao
da sa međunarodnim zvaničnicima razgovara o važnim stvarima za Srbiju, o ekonomiji, problemima sa
Prištinom...:
"A, Plenković mi nije ni na pameti. Osim ako me neko ne pita, u životu ih nisam pomenuo", rekao je
Vučić.
Vučić je rekao da će Srbi i Hrvati imati dobre odnose u budućnosti, što će, rekao je, jednog dana razumeti
i Plenković, jer ni jedni ni drugi neće moći da opstanu ukoliko ne budu sarađivali.
Navodeći da ništa loše ne govori o Hrvatima i da nije primetio da se Srbija njima bavi, Vučić je rekao da
mu se čini kao da su njega uvrstili među kandidate za neke naredne izbore u Hrvatskoj, jer ima više
naslovnih strana od njihovih političara.

"Nekoliko puta sam im rekao da neću tamo da se kandidujem, da se ne sekiraju. Nek' pričaju šta hoće za
Srbiju, nikakav problem", rekao je Vučić.

