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 БЕОГРАД - Двери су данас позвале патријарха Иринеја и Сабор СПЦ да се одреде по
питању политике председника Александра Вучића о Косову и да позову "народ на
велики скуп у Београду" против те политике.

  

  "Црква и њен патријарх су уз Војску једина институција која у народу има много веће
поверење него сви политичари заједно и због тога једино јасан и гласан став Цркве
може тргнути и пробудити Србе", каже функционер Двери Иван Костић, наводи се у
саопштењу Двери.   

Костић сматра да би само један позив патријарха, митрополита и епископа могао да
организује долазак народа на велики народни скуп у Београду против, како тврди,
предаје Косова и Метохије.

  

На том скупу би се, наводи, "јасно ставило до знања и председнику и премијеру да нико
не сме ни да помисли да потписује било какав споразум, супротан Уставу Србије на коме
су уосталом и полагали заклетву када су долазили на власт".

  

Обрадовићева изјава наишла на негодовање власти јер је рекао истину

  

Покрет Двери оценио је данас је изјава лидера тог покрета Бошка Обрадовића да би
против председника Србије Александра Вучића требало подићи кривичну пријаву јер се
његовом идејом за разграничење са косовским Албанцима крши Устав наишла на

 1 / 3



Двери: Позивамо патријарха Иринеја и СПЦ да се одреде према Вучићевој политици о Косову
недеља, 12 август 2018 12:02

негодовање представника власти, јер је рекао истину. 

  

Из тог покрета су објаснили да Обрадовићева јучерашња изјава позива на поштовање
Устава по коме су Косово и Метохија саставни део Србије. 

  

"Нико, па ни председник Србије, нема право да крши Устав. За кршење Устава
надлежни државни органи треба да покрену кривични поступак против свакога ко то
чини, па и против председника Србије", наводи у саопштењу Двери.

  

Оцењује се да је представнике власти "посебно заболело" то што је у својој изјави
подсетио да се Србија разграничила са Албанцима Протоколом о разграничењу
Краљевине Југославије 1926. године, а свако ново разграничење "нема смисла и
противуставно је".

  

"Подсећамо представнике свих служби безбедности у Србији да подела Косова и
признање независности непостојеће државе Косова води директно у стварање Велике
Албаније и даље распарчавање Србије, и да су дужни да спрече ту безбедносну претњу
по нашу државу Србију, па макар морали да на том путу да ухапсе и председника Србије
лично", оцењује се у саопштењу.

  

Подсећа се да по члановима 306 и 307 Кривичног законика Србије казна затвора од
најмање 10 година следи ономе ко потпише или призна капитулацију, прихвати или
призна окупацију Србије или појединог њеног дела.

  

(Танјуг - Бета)

  

Видети још:

  

Бошко Обрадовић: Хитно ухапсити Вучића због позива на разграничење, односно
поделу КиМ и признања независности „Републике Косово“, јер то представља
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кршење Устава Србије

  

Небојша Стефановић: Опозиција предвођена Драганом Ђиласом, Бошком
Обрадовићем и Вуком Јеремићем позива на пуч и крвопролиће

  

Горан Весић: Фашиста Бошко Обрадовић је у име Ђиласа, Јеремића и Лутовца
позвао на војни пуч и убиство Вучића

  

Зорана Михајловић: Вучић се бави опстанком Србије и решава тешке проблеме, а
Ђилас, Јеремић и Бошко Обрадовић нуде повратак у прошлост
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