
 
 

Председнику   Републике  Србије   

Господину Томиславу  Николићу 

 

  

 Схватајући деликатност  ситуације у којој се налазе  наш народ и наша отаџбина, 

забринути али и охрабрени Вашим  енергичним ставом да сачувамо на превару окупирано 

Косово и Метохију, од стране оних који су изиграли Кумановски Споразум и Резолуцију 

1244 СБ УН, Српска Краљевска Академија научника и уметника, која баштини традицију 

најстарије Академије од пре сто седамдесет година,  даје Вам пуну подршку да истрајете 

на овом важном  историјском и    Заветном путу.   

Знајући да историја није пука  истрага већ  потврђени  регистар  догађаја,  а Завет 

обећање  дато Богу, уверени смо да се таквим словима књига Ваших дела записује и Ви 

људском снагом,  неокрњеном вером, истином и правдом, упорно, и што је могуће више, 

свуда и свима, казујете и доказујете, да нам је на превару много тога отето, на лаж 

изокренуто,  указујете да их не раздражите и убеђујете да Вас не разгневе.  

Ви који сте на челу српског народа и грађана као некада Лазар, Карађорђе, Милош, 

Петар, Александар, схватате добро  Вашу обавезу и искрено осећате   Вашу одлучност да 

останете достојни својих великих предака. Преци сваког од нас позивају на чување своје 

душе,  светиња, земље,  народа, на  очување истине као најјачег оружја против свакога зла.  

На томе Вам искрено честитамо и подржавамо Вас у Вашим мудрим настојањима 

да не признате окупирано и оставите нам наду и потврдите уверење да једнога дана 

повратимо отето нам Косово и Метохију. Тамо су наше вековне тапије оличене у 

задужбинама наших славних краљева и царева, светих и Божијих људи, јер  ми нисмо 

скоројевићки народ који је изњихала нека коминтерна или данашњи неоглобализам, него 

историјска нација која и на Косову и Метохији биствује већ више од девет векова. Не 

одричемо се срамно ни нашег Његоша, ни Андрића ни Меше, а камоли Грачанице, 

Високих Дечана, Пећке Патријаршије, Богородице Љевишке, споменика културе под 

заштитом УНЕСКУ-а и других. Ваша борба да се самопрокламована држава Косово преда 

онима који су и у Мартовском погрому 2004. године  уништавали нашу и светску 

културну баштину, достојна је нашег великог поштовања. Посебно Ваша јавно изречена 

мисао да би то било исто као да предајемо јагње вуку на клање. 

      

 

               Велико  Вам хвала на Вашој искреној борби. 

Научни Савет и Веће академика 

    Српске Краљевске Академије научника и уметни 

Београд,  

20.10.2015. 

 

 

 



 

У име 15 Одељења   и  Института СКАНУ: 

 

Проф. др Вељко Ђукић, 

Проф. др Мирко Керкез 

Проф. др Светомир Стожинић 

Проф. др Милка Ђукић   

Проф. др Миливоје Р. Јовановић 

Проф. др Радмила Грозданић 

Проф. др Срето Ного 

Проф. др Љубиша Стојмировић 

Проф. др Нада Трифковић 

Књижевник Драган Б. Дамјановић 

Књижевник Љубиша Ђидић 

Проф. др Мирјана Радовић Марковић 

Проф др Бранислав Талић 

Инг. Агроном Дејан Чорогар 

Глумац Ненад Окановић 

Проф. др Васо Антуновић 

Проф. др Радан Џодић 

Проф. др Синиша Стојиљковић 

Проф. др Никола Цекић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


