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Група политичких представника Срба, учесника локалних избора у Грачаници,
саопштила је да ће житеље централног Косова позвати на грађанску непослушност
уколико Централна изборна комисија не поништи изборне резултате за нову општину
Грачаница.

  

Група српских политичара, коју предводи Момчило Трајковић, на синоћњем састанку
Политичког форума Срба Косова и Метохије у Грачаници оценила је да је на изборима
пре недељу дана "извршена невиђена крађа и јавна куповина гласова од Самосталне
либералне странке (СЛС)".

  

"Уколико Централна изборна комисија не уважи доказе које смо поднели и не поништи
изборе за нову општину Грачаница, бићемо приморани да све становнике централног
Косова позовемо на све видове грађанске непослушности, па и на блокаду
саобраћајница", наведено је у саопштењу представника Срба.

  

Они истичу да су, "у вези са овом криминалном активношћу СЛС-а", благовремено
писменим путем обавестили шефа Међународне цивилне канцеларије у Приштини
Питера Фејта и да су доказе и примедбе о крађи гласова упутили и Комисији за жалбе
при Централној изборној комисији.

  

"Нећемо дозволити да се парама које стижу из албанских центара моћи купује изборна
воља грађана. Такође, ни под којим условима нећемо признати резултате локалних
избора у Грачаници, па самим тим нећемо ни приступити верификацији мандата које смо
добили", додаје се у саопштењу.

  

Руководства Групе грађана "Видовдан", Српске демократске странке Косова и Метохије,
Српског покрета отпора, Српске косовско-метохијске странке и Српске народне странке
упозоравају све релавантне чиниоце на Косову да озбиљно узму у разматрање све
чињенице у вези са крађом и куповином гласова и поново организују изборе за општину
Грачаница.

  

"У супротном, нова општина Грачаница моћи ће да се формира и да функционише само у
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приватној кући кандидата Самосталне либералне странке за градоначелника Бојана
Стојановића", истакнуто је у саопштењу.

  

(Танјуг)
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