
САБОР РОДОЉУБИВИХ ПОКРЕТА И 

УДРУЖЕЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

 

НАРОДНА СКУПШТИНА  

                                                                                                        РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

                              Трг Николе Пашића 13, 11 000 Београд 

                              

 

Поштовани господине Предсједниче, даме и господо, народни посланици, 

Ми, доле потписани, представници српских организација, обраћамо вам се 

кољенопреклоно,  молећи вас да у петак поступите по савјести, размишљајући о свима 

онима који данас живе и бораве на нашем српском Косову и Метохији, васколиком 

српском народу, као и о вашој и нашој дјеци. 

Ви сте ти који одлучују  у овом тешком историјском тренутку  о судбини душе српског 

народа. О томе да ли ће тијело које се зове Србин, остати без душе и постати леш, који 

ће ускоро морати да се сахрани, јер је беживотан.  

Као бесмртни Његош и ми Срби, с ове стране Дрине, постављамо питање вама и себи: 

„Су чим ћете изаћ пред Милоша?“  Шта ћемо рећи прецима али и потомцима, зашто 

смо огријешили и продали душу,  наш једини капитал који се не продаје. Наш велики 

народ каже: „Боље своју изгубити главу, него своју огријешити душу“. 

Ми вам говоримо из свог горког и крвавог искуства, апелујући и вапијући, не дајте им 

Косово и Метохију,  не дајте им олтар Српства, јер сутра ће доћи и у ваш дом и од 

ваше дјеце затражити оно што им не припада. Ако изгубимо Косово и Метохију, 

потписали смо сами себи и својим потомцима- смртну пресуду. 



По ко зна који пут ми вас молимо, молбом Светога и недавно почившег патријарха 

Павла, у петак будите људи, јер у петак можете да останете људи или постанете они за 

које опет Његош каже: „Коме закон лежи у топузу, трагови му смрде нечовјештвом“!  

 

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 

 

 

 


