---------- Forwarded message --------Од: Родољуби Србије <od.predaka.potomstvu@gmail.com>
Date: сре, 13. апр 2022. у 16:49
Subject: Заборављени доказ за еписмо : "Александар Вучић није могао да буде
кандидат за председника Републике Србије, нити може да буде њен Председник"
To: To: “Председник Републике Србије Александар Вучић <predsednik@predsednik.rs>,
“Председник Републике Србије” <predstavkegradjana@predsednik.rs>, “Председник
Народне скупштине Ивица Дачић” <sekretar@parlament.rs>, “Председница Владе Ана
Брнабић“ <predsednikvlade@gov.rs>, “Министар Војске Србије др Небојша
СТЕФАНОВИЋ” <info@mod.gov.rs>, «Министар унутрашњих послова Александар
Вулин” <info@mup.gov.rs>, Уставни суд <kabinet.predsednika@ustavni.sud.rs>,
<informacija@ustavni.sud.rs>, „Начелник генералштаба генерал потпуковник
Мојсиловић” <vojska.srbije@mod.gov.rs>, СПЦ Његовa Светост Патријарх Србски
<kp@spc.rs>, Свети Архијерејски Синод Српске Православне Цркве <sasinod@spc.rs>,
Информативна служба Српске Православне Цркве <info@spc.rs>, “Епархија рашкопризренска у егзилу” <uredniksrbinaokup@gmail.com>, „ЊКВ југословенски
престолонаследник г. А. П. Карађорђевић“ <pr@dvor.rs>, <rik@parlament.rs>,
<izbori@parlament.rs>, <predsednik@up.sud.rs>, <kabinet@up.sud>,
<portparol@up.sud.rs>
Cc: Silvana Arsenijević <silvanaarsenijevic@gmail.com>, Ksenija Bundalo
<ksenijab555@gmail.com>, Љубомир Т. Грујић <ustav.srbije@gmail.com>, Kruna
Marjanovic <krunamarjanovic@gmail.com>, Душан М. Стојановић
<dusanmstojanovic@yandex.ru>, “Јелена ЈОШОВИЋ” <jejkg34@yahoo.it>, “Миливоје
ШАКОТА” <milivoje.sakota@gmail.com>, “Гордана КАНГРГА-МИКУЛИЋ”
<gordana@komtechnologies.eu>, “Професор др Нада КОСТИЋ”
<profnadakostic@gmail.com>, Родољуби Србије <od.predaka.potomstvu@gmail.com>
13 04 2022. г.
Добар дан Вам, свакоме, желим, а посебно Вама господине Александре ВУЧИЋУ јер
Вам се посебно, лично, обраћам у другом делу овог еписма!
Тек сада открих да вам нисам проследио, што сад чиним, моје еписмо Управном суду
од 13. марта ове године, послато у 14:07. Оно доказује да сам још тада поднео
Управном суду број Решења Републичке изборне комисије о њеном Одбијању
Приговора 10 грађана на њено Решење од 9.марта ове године да прихвата Александра
ВУЧИЋА за кандидата за председника Републике. И зато је Решење Судског већа
Управног суда (1 Уж 28/22 од 18.03.2022. г.) и неосновано и неправедно. Оно је
неодрживо. Треба да буде повучено и поништено. Ми, потписници Приговора, смо
17.03.2022. г. у датом нам року од 12 сати од пријема Решења поднели у 19:40 ч.
потпуно уређену Жалбу према НАЛОГУ у Решењу (1 Уж 28/22 од 16.03.2022.г. ,
примљено 17.03.2022.г. у 15.09) судије Управног суда Зорице Китановић. Ми смо је
поднели 17.03.2022. г. потпуно уређену према Захтеву Управног суда. Уставно веће је
пренебрегло (игнорисало) ту чињеницу, ту Жалбу, и зато је Решење Већа судија (1 Уж
28/22 од 18.03.2022. г) неосновано и неправедно.
При томе треба да се не заборави да Републичка изборна комисија своје Решење да
одбија Приговор никада није доставила ни једном птописнику Приговора, да га никада
није објавила у одељку ПРИГОВОРИ за ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ јер тај
одељак није ни отворила! Сакрила га је у одељак за приговоре на решења за ИЗБОРЕ

НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА! ЗАР СУ ТАКВЕ МАХИНАЦИЈЕ ДОПУСТИВЕ У
ЈЕДНОМ ПРАВНОМ ПРОЦЕСУ? НАШ ПРИГОВОР ЈЕ БИО САКРИВЕН ОД
ЈАВНОСТИ ДА НЕ БИ МОГАО ДА УТИЧЕ НА БИРАЧЕ!!!
ГОСПОДИНЕ АЛЕКСАНДРЕ ВУЧИЋУ, ЗАТО НИЈЕ ИСТИНИТА ВАША
ИЗЈАВА У ИНТЕРВЈУУ ЗА РТС КОЈУ СТЕ ДАЛИ ДА НА ВАШУ
КАНДИДАТУРУ НИЈЕ БИЛО ПРИГОВОРА! ПОГЛЕДАЈТЕ СНИМАК:
https://www.youtube.com//watch?v=5XOLN6bRDTk&t=1s .

Господине Александр ВУЧИЋУ, нико се икада није родио да је пословно
способан за све послове. Ви сте показали да имате изузетне способности и
пословне способности за многе послове. Ви сте доказивали, доказали и сада
доказујете своју потпуну пословну неспособност да будете председник
Републике Србије по Уставу! Нико не може да Вас оптужује за Вашу такву
пословну неспособност. Зато Вас молим још једанпут да поднесете без
одлагања неопозиву оставку на положај, функцију и дужности председника
Републике Србије. ТО БИ БИЛО, по мом сазнању, ВАШЕ ЈЕДИНО ДЕЛО
КОЈЕ БИ БИЛО ПО УСТАВУ (ЧЛАН 117 УСТАВА) КАО ПРЕДСЕДНИКА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.
Међутим, ако и после овог објашњења не поднесете без икаквог даљег
одлагања неопозиву оставку на положај, фунцију и дужности председника
Републике Србије, а после многоих таквих упозорења, молби/петиција и
предлога које сам Вам био писмено подносио, онда сви који ово читају нека
закључе шта то значи и какве све последице из тога произилазе и по нашу
државу и по народ: по све држављанке и држављане Републике Србије. За
све што се даље негативно дешава, као последица Вашег настављања да
узурпирате положај, функције и дужности председника Републике Србије,
мислим да онда Ви треба да сносите одговрајућу одговорност по Уставу и
закону.
С поштовањем,
Др Љубомир Т. Грујић, редовни професор у пензији
Џона Кенедија 31/15
11070 Београд
ПС
Нажалост, следеће еписмо сам писао у брзини па има штампарских грешака. Написао сам, нпр. 14 03
2022 а треба: 13 03 2022:

--------------------------------------------------------------------------------------------------- Forwarded message --------Од: Љубомир Т. ГРУЈИЋ <ustav.srbije@gmail.com>
Date: нед, 13. мар 2022. у 14:07
Subject: Re: ДОКУМЕНТА С ПОТПИСИМА
To: <predsednik@up.sud.rs>, <kabinet@up.sud>, <portparol@up.sud.rs>
Cc: <rik@parlament.rs>, <izbori@parlament.rs>, Silvana Arsenijević
<silvanaarsenijevic@gmail.com>, Ksenija Bundalo <ksenijab555@gmail.com>, Љубомир
Т. Грујић <ustav.srbije@gmail.com>, Kruna Marjanovic <krunamarjanovic@gmail.com>,
Душан М. Стојановић <dusanmstojanovic@yandex.ru>, “Јелена Јошовић”

<jejkg34@yahoo.it>, “Миливоје Шакота” <milivoje.sakota@gmail.com>, “Гордана
Кангрга-Микулић” <gordana@komtechnologies.eu>, Nada Kostic
<profnadakostic@gmail.com>
14 03 2022
УПРАВНОМ СУДУ
predsednik@up.sud.rs, kabinet@up.sud, portparol@up.sud.rs
У ВЕЗИ ВАШЕГ РЕШЕЊА 13 Уж 26/22 од 12.03.2022.г. обавештавам Вас о следећем:
1. Ни један потписник Приговора није до овог момента добио Решење Републичке
изборне комисије да се Приговор одбија.
2. Број Решења Републичке изборне комисије на које се односи наша Жалба је: 02 Број
013-654/22 донето у Београду 11. марта 2022. године. Ови подаци Вам се достављају
према документу
https://www.rik.parlament.gov.rs/extfile/sr/107910/RESENJE%20PO%20PRIGOVORU110322.pdf
објављеном на ипростору
https://www.rik.parlament.gov.rs/
Републичке изборне комисије.
3. Упркос свог нашег и мог залагања синоћ и ноћас да Вам сви потписници поднесу
Изјаву и Жалбу својеручно потписану то није било нит је данас могуће остварити. Из
Суботице није било могуће послати поштом или донети возом или аутобусом, а
потписник из Суботице нема свој ауто. Потписник из Крагујевца и потписници из
Београда који немају техничка средства нису могли да напишу и пошаљу својеручно
потписана тражена документа.
4. Остали потписници су ми дотавили тражена документа лично потписана која сам
Вам ноћас проследио доњим еписмом у 00:33.
5. Ја сам Вам доставио жалбу с мојим својеручним потписом у два примерка. Изјаву
сам синоћ потписао електронски и послао сам Вам је. Немам боље техничке
могућности. Копирница није радила ни синоћ нити ради данас.
6. Службеници Управног суда или РИКе су јуче телефонски проверили и утврдили и
веродостојност тачност свих податак потписника Жалбе.
С обзиром на све то, сви ми потписници сматрамо да није оправдано да Управни суд
Жалбу одбаци зато што су Ваши захтеви само делимично били испуњени, а били су
100% извршени у постојећим околностима.
У име свих потписника, чије су еадресе дате под Цц,
с поштовањем
Љубомир Т. Грујић

нед, 13. мар 2022. у 00:33 Љубомир Т. ГРУЈИЋ <ustav.srbije@gmail.com> је написао/ла:
13 03 2022
УПРАВНОМ СУДУ
predsednik@up.sud.rs, kabinet@up.sud, portparol@up.sud.rs
У ВЕЗИ ВАШЕГ РЕШЕЊА 13 Уж 26/22 од 12.03.2022.г. дотављам тражена
документакоја су могли потписници да ми пошаљу. Проблем је што је радни дан, Ваш
допис стигао по подне, све затворено до понедељка. Тада ћемо послати остало. Мој
потпис на Жалби имате од јуче. Немам техничке могућности да Вам потпишем
<<<изјаву, али сда изјављујем да сам Жалбу потписао у својее лично име.
С поштовањем,
Љубомир Т. Грујић

