
 
 

 

 

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 

 

 

Поводом предстојећих локалних избора који се одржавају по уставу и закону 

сепаратистичких власти из Приштине Народни покрет Срба са Косова и Метохије „Отаџбина“ 

позива све Србе широм јужне српске покрајине да ове изборе бојкотују.  

Народни покрет „Отаџбина“ подсећа све Србе на Косову и Метохији да Албанци пуних 

дванаест година нису излазили ни на једне изборе које је организовала Република Србија. Ни на 

председничке, ни на парламентарне, ни на локалне. Подршку и савет за бојкот српских избора 

Албанци су имали од стране земаља ЕУ и САД. Исте те земље заједно са режимом у Београду 

приморавају Србе да својим изласком на сепаратистичке изборе легализују и легитимишу још 

једну албанску државу на Балкану.  

Међутим, ако већ грађани подлегну уценама и невиђеним притисцима режима Александра 

Вучића и изађу на ове изборе од једне грешке направиће другу ако гласају за тзв. Српску листу. 

Та тзв. Српска листа стоји иза насиља који диктаторски режим Александра Вучића спроводи 

према политичким неистомишљеницима на северу Косова и Метохије. Насиље се огледа у 

паљењу аутомобила, бацању бомби, пуцању на домове политичких противника, уценама, 

претњама и другим облицима класичне државне тортуре.  

Тзв. Српска листа је својим гласовима изабрала Хашима Тачија за председника 

самопроглашене републике Косово. Он се сасвим оправдано од стране швајцарског адвоката 

Дика Мартија оптужује за трговину људским органима Срба. А због убиства српских полицајаца 

налази се на потерници МУП-а Србије. Иста „Српска листа“ је довела на власт, за председника 

сепаратистичке владе, Рамуша Харадинаја, кога Александар Вучић назива кољачем српске деце.  

Гола је лаж када Марко Ђурић директор Канцеларије за КиМ каже да је „Српска листа“ 

државни пројекат, јер они који газе важећи Устав Републике Србије тиме што протерују српско 

правосуђе са Косова и Метохије, нису државни, већ антидржавни и антисрпски пројекат, дубоко 

супротан српским државним и националним интересима.  

По духу и делу тзв. Српска листа је најмање српска, она је шиптарска. 
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