
САБОР РОДОЉУБИВИХ ПОКРЕТА И 

УДРУЖЕЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ               

                                                                                Канцеларија владе Републике Србије за       

                                                                                Косово и Метохију 

                                                                                     Свим Србима на Косову и Метохији 

 

Поштовани,  

Братски вас молимо да нашој браћи на српском КОСОВУ и МЕТОХИЈИ  пренесете подршку 

за очување вијековних српских огњишта.  Косово и Метохија су душа васколиког Српства, а 

Свето Писмо нас учи да се не бојимо оних који убијају тијело,  већ оних који убијају душу,  

што се управо данас догађа са душом нашег народа. 

Сви смо ми са КОСОВА и МЕТОХИЈЕ,  јер ми светијег од тога нити имамо, нити нам треба. 

Знали смо да има оних којима је дража Европска унија од ПОЉА  КОСОВА, Брисел од 

ЦАРСКОГ  ПРИЗРЕНА, Европски парламент од ПЕЋКЕ  ПАТРИЈАРШИЈЕ, назови 

повластице од БОГОРОДИЦЕ ЉЕВИШКЕ, материјална „добра“ од КРВИ  МУЧЕНИКА – 

ђедова наших којом је свако парче КОСОВА И МЕТОХИЈЕ натопљено. 

Знали смо ми то све али нисмо хтјели да вјерујемо да ће они који нас воде, покушати и душу 

да нам узму и продају је за тридесет Јудиних сребрњака.  

Крв Косовско-метохијских мученика вапије и ми тај вапај заједно са вама чујемо и осјетимо. 

Зато будите убијеђени, драга наша браћо и сестре на СВЕТОМ КОСОВУ И МЕТОХИЈИ, да 

смо уз вас и са вама. 

Ми, окупљени у престоном граду Бањалуци али и у цијелој Републици Српској смо уз вас, 

исто онако како смо били и сво ово протекло вријеме. Били смо са вама преко помоћи коју смо 

протекле деценије прикупљали у вашој и нашој Српској Републици и довозили на ваше и 

наше КОСОВО И МЕТОХИЈУ, били смо са вама на барикадама и будите увјерени да ћемо са 

вама бити до посљедњег издисаја. 

Ако, не дај Боже, изгубимо КОСОВО И МЕТОХИЈУ, изгубили смо идентитет, остали смо без 

личне карте и загарантовали нестанак једног великог и славног народа  и што је најстрашније- 

потписали смртну пресуду за генерације Српчади које долазе. 

Били смо и остали уз вас, јер смо једно тијело и једна душа, а КОСОВО И МЕТОХИЈА је 

душа организма који се зове Србин, ма гдје он био.  



Остајемо уз вас, своју најмилију браћу и сестре, молећи се нашем Светом Оцу Сави Немањићу 

и свим, само Господу знаним, Косовским Мученицима да нам помогну да сачувамо олтар 

Српства. 

 

1. Српски народни покрет „Избор је наш“                                          

         Предсједник Дане Чанковић 

  

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

2. Друштво српско-руског пријатељства „Косовско огњиште“  

        Предсједник др Ненад Танасковић 

 

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

3. Равногорски покрет Отаџбине Српске 

        Предсједник отаџбинске управе Душан Сладојевић 

 

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

4. Друштво пријатеља манастира Хиландар 

        Предсједник Драгутин Вујчић 

 

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

5. Удружење „Српско-руски мост“ 

Предсједник Здравко Мочевић 

 

 

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

 

 

6. Удружење потомака и поштовалаца жртава комплекса 

усташких логора смрти НДХ, Госпић - Јадовно - Паг 1941. 

        Предсједник  др Душан Басташић 

 

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



 

7. Удружење студената историје 

       „др Милан Васић“  Бања Лука 

       Предсједник скупштине Предраг Лозо 

 

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

 

8. Србско сабрање „Баштионик“ 

  

Предсједник Предраг Адамовић 

 

 

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

 

 

 

Бањалука,  24.04.2013.  године 

 


