
КоССев: Марко Ђурић позвао Србе да 19. маја изађу на ванредне локалне изборе „Републике Косово“, и обаве своју српску дужност гласајући за Српску листу
среда, 15 мај 2019 17:13

„Позивам све наше грађане, све наше сународнике на Северу Косова и Метохије, у
општинама Косовска Митровица, Звечан, Зубин Поток, Лепосавић, да изађу на изборе и
гласају за Српску листу, да својим активним доприносом допринесу у томе да очувамо
јединство са државом Србијом, да останемо органски повезани са институцијама наше
државе, да не дозволимо албанским политичарима који су смислили покварени, али ипак
прилично прозиран план како да се отарасе српске контроле на четири општине са
српском већином на Северу Косова и Метохије, да им не дозволио да спроведу тај план“
– ово је део позива директора Канцеларије за КиМ Марка Ђурића грађанима на Северу
да у недељу гласају за градоначелнике на ванредним локалним изборима „Републике
Косово“.

  

  

Српска листа је једина партија косовских Срба која се пријавила за изборе, а кандидати
су дојучерашњи градоначелници ових општина, осим Стевана Вуловића који је оставком,
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како је рекао, скинуо „терет бруке“. Уместо њега, кандидат је сада његов брат Срђан
Вуловић.

  

У наставку преносимо остатак позива директора Ђурића:

  

„И видимо да им је идеја да нас поделе, да нас посвађају, да искористе неке међу
Србима зато да промовишу своју контролу и успоставе своју контролу у општинама са
српском већином. Неке су чак и позвали. Замислите неки Срби су чак и позвали да се
гласа за кандидата градоначелника Косовске Митровице, Албанца, иако знамо да је то
тврда средина са српском већином и очигледно да не презају ни од једног корака и
поступка само да би преузели контролу над четири општине са српском већином. Зато
понављам још једном.

  

Избори 19. маја нису класични избори за Србе на Косову и Метохији између политичких
странака, већ су избори на којима се ради о очувању српског карактера четири општине
са српском већином, због тога молим и апелујем на све наше суграђане да схвате ове
недељне изборе најозбиљније.

  

Сви у Приштини, сви Албанци се надају да се нећемо одазвати, надају се да ће показати
да они напредују и у броју и у снази на Северу Косова и Метохије и зато је јако важно да
покажемо нашу снагу и слогу и да им покажемо да ћемо увек и свуда да се боримо за то
да те општине остану наше, као што јесу српске и 19. маја сви ћемо да покажемо да то
јесте тако и да јесмо сложни. Можемо да имамо хиљадуиједну политичку разлику на
територији централне Србије.

  

  

Овде на територији Косова и Метохије морамо да будемо и бићемо као један, и
показаћемо Албанцима да нас неће победити нашом сопственом лењошћу и нашом
сопствемом неспремношћу да урадимо оно најминималније што треба да би смо сачували
наш кућни праг. Јер овде се ради о томе да ли ћемо сачувати српски карактер нашег
кућног прага у Косовској Митровици, а не о било чему другом, не о било каквој локалној
или светској политици. Зато 19. маја молим све да обаве своју грађанску, и ако хоћете
своју и српску дужност“.
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(КоССев)
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