
 
 

 

 

 



 
 

Председник Републике Србије 

Проглашени Председник Републике Александар ВУЧИЋ, 

Трг Иве АНДРИЋА 1 

11000 Београд 

МОЛБА 

Еписмом  (Додатак 1) сам Вас 21.03.2022. г. био замолио, на основу члана 51 Устава и члана 56 
Устава, што и сада чиним:  

1. да ме јавно обавестите где је јавно објављен образложени предлог Владе Вама као 
председнику Републике да распустите Народну скупштину на основу члана 109 Устава? 
 

2. Ако није још објављен, да ми се (јавно) достави копија тог образложеног предлога 
Владе Вама као председнику Републике, када и где ће бити јавно објављен. 
 

Пошто гпредседница Владе Ана БРНАБИЋ није одговорила на овакву моју молбу, трећи пут јој 
упућену  21.03.2022. г. (Додатак 1), зато Вам упућујем поново ову молбу.   

Госпођа Ана КОВАЧЕВИЋ, овлашћено лице Народне скупштине за поступање по захтевима, је у 
одговору гусподину Срђану ЖУНИЋУ као руководиоцу грађанске организације „УЈЕДИЊЕНИ 
НАРОД СРБИЈЕ“ (Додатак 2), на његов сличан захтев упућен Народној скупштини, у свом 
одговору 03 Број Број 9-747/22-2, 10. јун 2022. године, навела да је број тог образложеног 
предлога Владе: „05 број: 020-1425/2022, од 14. фебруара 2022. године“. 

ПЕТИЦИЈА 

Ви сте, у својству проглашеног новог председника Републике, у свом интервјуу РТСу после 
избора од 03.04.2022. г. изјавили да није било приговора на Решење Републичке изборне 
комисије (02 Број 015-654/22 од 09.03.20222. г.) да прихвата кандидовање Вас за председника 
Републике. То није истина. Приговор је достављен у прописаном року (09.03.2022. г.) 
Републичкој изборној комисији (укратко: РИК) с доказима које сте Ви непрекидно давали, дали 
и дајете да немате пословну способност да будете председник Републике Србије у складу с 
Уставом (Додатак 3). Ако нисте то знали сада знате. РИК је у свом Решењу (02 Број: 013-654/22 
од 11.03.2022. г.) навела:  

„Републичка изборна комисија разматрала је и остале наводе из приговора и утврдила да исти 
немају утицаја на другачије решење по приговору с обзиром на то да се, пре свега, односе на 
вршење јавних функција од стране оспореног кандидата, што не може да буде предмет 
оспоравања у поступку пред Републичком изборном комисијом.„  

РИК се тиме огласила ненадлежном да утврди пословну (не)способност предложеног 
кандидата за председника Републике Србије. РИК није утврдила да сте Ви пословно способни 
да будете председник Републике Србије ни кандидат за њеног Председника, тј није утврдила 
да тај други, захтев и услов Устава (члан 52 Устава) и Закона о избору председника Републике, 



 
 

Ви испуњавате! Зато Ваше име није могло да буде на изборној листи кандидата за 
председника Републике! С обзиром да су у Приговору изложени докази које сте Ви лично 
давали, дали и наставили да дајете да немате пословну спообност да будете председник 
Републике Србије по Уставу, да је уставна и законска обавеза, дужност, сваког кандидата, или 
његовог предлагача, за неки посао да пружи доказе о својој пословној способности за тај посао 
(нпр. за директора предузећа, за савезног селектора; за асистента, доцента, професора 
универзитета; за члана САНУ; за судију, за судију Управног, Уставног, Касационог и Врховног 
суда; за члана Владе, за њеног председника, за народног посланика /што је одбачено 
гласањем за противуставни папир звани „Изборна листа“, а не гласањем за човека као 
народног представника према ставу 1 члана 2 Устава/). У овом примеру је то за посао, 
дужности, положај и функцију, председника Републике Србије. Детаљније о доказима да сте 
били противуставно проглашени као кандидат за председника Републике Србије, те да сте 
противуставно проглашени да сте председник Републике Србије, могу документа да се виде, 
прочитају и преузму с ипростора „СРБИЈА НАРОДНА ДРЖАВА“: 
https://www.srbijanarodnadrzava.com.  С обзиром на то, у име преко 300 држављана Републике 
Србије, с њиховим овлашћењем, који су или потписници Приговора и/или потписници јавних 
петиција на иадресама: www.peticije.online.com/359805 и www.peticije.online.com/361984    као 
и на иадреси : www.peticije.online.com/365435.  

ТРАЖИМ 

НА ОСНОВУ ПРЕАМБУЛЕ И  ЧЛАНОВА 1-6, 8, 18-21, 23 - 26, 32, 36, 39, 43, 46, 51-53, 56, 59, 61-65, 
97-99, 109 111, 112, 114,115, 118, 122,  124, 182, 194, 200 и 203 УСТАВА  

ДА ВИ,  

ПРОГЛАШЕНИ ПРЕДСЕДНИЧЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ГОСПОДИНЕ АЛЕКСАНДРЕ ВУЧИЋУ, 

ПОДНЕСЕТЕ ПРЕДСЕДНИКУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ, У СКЛАДУ С ЧЛАНОМ 118 УСТАВА, ДО 

ВИДОВДАНА ОВЕ ГОДИНЕ, БЕЗУСЛОВНУ ОСТАВКУ НА ФУНКЦИЈУ, ПОЛОЖАЈ И ДУЖНОСТИ  

ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ. 
 

 С поштовањем, у име свих наведених лица који су потписници Приговора и/или тих петиција,, 
 
Др Љубомир Т. ГРУЈИЋ, редован професор Универзитета у Београду у пензији, 
Џона Кнедија 31/15 
11070 Београд 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.srbijanarodnadrzava.com/
http://www.peticije.online.com/359805
http://www.peticije.online.com/361984
http://www.peticije.online.com/365435


 
 

ДОДАТАК 1 
 

 

---------- Forwarded message --------- 
Од: Lyubomir T. Gruyitch <ustav.srbije@gmail.com> 
Date: пон, 21. мар 2022. у 11:28 
Subject: Предлог Владе председнику Републике и његова одлука о распуштању 
Народне скупштине 
To: predstavkegradjana@predsednik.rs <predstavkegradjana@predsednik.rs>, Gmail 2 
<ustav.srbije@gmail.com>, Родољуби Србије <od.predaka.potomstvu@gmail.com> 
 

Поштовани господине председниче Републике, 

3. Молим Вас да ме (јавно) обавестите где су јавно објављени, према спусти 
Народну скупштину, 

и 

2. Где је јавно објављена, ако ије још када и где ће бити објављена, Одлука 
председника Републике о распуштању Народне скупштине.  

С поштовањем, 

Љубомир Т. Грујић 

---------------------------------------- 

---------- Forwarded message --------- 
Од: Родољуби Србије <od.predaka.potomstvu@gmail.com> 
Date: пон, 21. мар 2022. у 11:04 
Subject:  
To: Родољуби Србије <od.predaka.potomstvu@gmail.com>, Љубомир Т. ГРУЈИЋ 
<ustav.srbije@gmail.com> 
 

https://www.srbija.gov.rs/ 
 
Влада Републике Србије 
Београд, Немањина 11 
тел.(централа): +381 11 3614-621 
kontakt@gov.rs 
  
Кабинет председнице Владе Ане Брнабић 
Београд, Немањина 11 
тел/факс: +381 11 3620-115 

mailto:od.predaka.potomstvu@gmail.com
mailto:od.predaka.potomstvu@gmail.com
mailto:ustav.srbije@gmail.com
https://www.srbija.gov.rs/
mailto:kontakt@gov.rs


 
 

predsednikvlade@gov.rs 
 
https://www.srbija.gov.rs/kontakt/315 
https://www.srbija.gov.rs/kontakt/315 
 
https://www.srbija.gov.rs/dokument/330368/zahtev-za-pristup-informaciji-od-javnog-
znacaja.php  ; Начелник Одељења за опште послове: Богдан Мамић 
Tелeфон: +381 11 3610 - 336 
  https://www.srbija.gov.rs/kontakt/315: 
Поштована Ано БРНАБИЋ, председнице Владе, 
 
Молим Вас да ми (јавно,ако хоћете) напишете на ustav.srbije@gmail.com где је, 
у складу с чланом 51 Устава, објављен Предлог Владе председнику Републике 
да распусти досадашњу Народну скупштину. 
 
Ако није јавно објављен онда када и где ће бити јавно објављен. 
 
Ово је трећи пут како се Вама лично обраћам с овом молбом и да нисам добио 
одговор. 
 
Унапред захвалан на одговору.  , 
 
https://www.predsednik.rs/ 
predstavkegradjana@predsednik.rs 

Љубомир Т. Грујић 
 
----------------------------------------- 
 
21.03.2022 
 
http://www.parlament.gov.rs/народна-скупштина/састав/председник/питајте-
председника.6.html : 
21 03 2022 
 
Поштовани господине Ивице ДАЧИЋУ, председниче (распуштене?) Народне 
скупштине, 
 
Молим Вас да ми (јавно,ако хоћете) напишете на ustav.srbije@gmail.com где су, 
у складу с чланом 51 Устава, објављени: 
1. Предлог Владе председнику Републике да распусти досадашњу Народну 
скупштину, 
2. Одлука председника Републике да распусти досадашњу Народну скупштину, 
 
Унапред захвалан на одговорима, 
Љубомир Т. Грујић 

mailto:predsednikvlade@gov.rs
https://www.srbija.gov.rs/kontakt/315
https://www.srbija.gov.rs/kontakt/315
https://www.srbija.gov.rs/dokument/330368/zahtev-za-pristup-informaciji-od-javnog-znacaja.php
https://www.srbija.gov.rs/dokument/330368/zahtev-za-pristup-informaciji-od-javnog-znacaja.php
https://www.srbija.gov.rs/kontakt/315
mailto:ustav.srbije@gmail.com
https://www.predsednik.rs/
mailto:predstavkegradjana@predsednik.rs
http://www.parlament.gov.rs/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D1%81%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA/%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%98%D1%82%D0%B5-
http://www.parlament.gov.rs/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D1%81%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA/%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%98%D1%82%D0%B5-
mailto:ustav.srbije@gmail.com
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