
 

 
 

 

Премијеру  Републике  Србије 

Господину  Александру  Вучићу 

 

 

Српска Краљевска  Академија  научника  и  уметника  у  којој  је више од 100 

домаћих и 29 иностраних чланова са свих континената, на својој последњој цесији о 

актуелном друштвено политичком тренутку везаном за нашу земљу, закључила је да по 

први пут после много година имамо исправан став и Премијера који  се бори за интересе 

народа и државе, а не само за  своје  личне  и  себичне,  какав  је то био случај минулих 

година.  

Исто као што смо Вам дали пуну подршку када  сте  послали Премијер, затим у 

време катастрофалних   поплава у Србији, за  Ваш  став да не уводите санкције братској 

Русији, подржавамо  Вас  и  сада.  

Наш  повод  овога  пута  је  Ваша  одлука  да  не траћите паре на некакве изборе 

које  тражи безначајна и у народу непопуларна групација која пре Вашег доласка на  

власт, за деценију и више, није ништа   урадила,   него  кроз  разне  приватизације 

опљачкала  државу, нудила  и  давала  светским моћницима, често, што од ње и није 

тражено.   

Подаништво није у бити српског народа него храброст са којом Ви наступате и 

радите, и на развоју економије, а морална снага Вас показује као добитника и у исцрпним 

преговорима које водите о свим поглављима са ЕУ и у свим вербалним, политичким и 

осталих врста напада који су на Вас и на нашу државу  усмерени.  Ваша  мудрост  казује  

ваљано о свему важном и вредном и држећи се истине Ви се не плашите  туђих лажи и 

могућих последица из не малог броја невоља које окружју и Србију и Вас као Премијера. 

Српска Краљевска Академија  научника и уметника Вам је посебно захвална на 

свему ономе што чините да  сачувамо  Косово и Метохију, Покрајину за коју сматрамо да 

је на превару окупирана и  да  ће  доћи  време  да  је  нашом  заједничком мудрошћу, 

истрајношћу, са пријатељима и јаком вером,  вратимо у окриље своје земље. 

Капитулирали  нисмо  ни  у  потоњем  рату   када  је  агресију на нас  извршио  најмоћнији  

део  света,  па  сматрамо  да  нико  нема  право  да  ламентирa над судбином нашег 

Заветног Косова и Метохије. 

 

 

     Искрено Вам  хвала  на  свему што чините за народ и државу. 

     Научни Савет и Веће академика 

           Српске Краљевске Академије научника и уметника 

Београд, 

20.10.2015. 

   


