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Воз са поруком "Косово је Србија", исписаном на 21 језику, чија је унутрашњост украшена
фрескама, кренуо је из Београда за Косовску Митровицу 14. јануара 2017, али на крајње
одредиште никада није стигао. Заустављен је у Рашкој, због опасности да доведе до
озбиљних инцидената, па и сукоба са безбедносним снагама Косова. Зауставио га је
тадашњи премијер Александар Вучић. 

  

  

Годину дана касније, како се види на фотографијама које су нашој редакцији
проследиле колеге из редакције Коссев, испуцале су пароле исписане на возу као и
фотографије манастира које украшавају унутарашњост воза. Подсетимо, читав посао
штампања и постављања слика на возу, како је раније открио Инсајдер, коштао је
грађане Србије скоро пола милиона динара.

  

У репортажи Коссева под називом “ Воз који никада није стигао”  пише да је постерима
са фрескама унутар воза потребна рестаурација. На фотографијама се види да су
оштећене.
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“Воз који је у ово време прошле године постао светска политичка и медијска тема број 1,
безбедносна претња, почео је да саобраћа на релацији Краљево-Јагодина,
Краљево-Ужице, потом, у фебруару - Београд-Вршац, и опет се вратио на своје ново
почетно одредиште. Пао је у заборав”, констатује новинар Коссева, који се провозао
овом линијом.

  

  

Подсетимо, 8. јануара прошле године на директор Канцеларије за КиМ Марко Ђурић
представио је јавности на ТВ Пинк изглед воза, наводећи да ће путнике превозити
најмодернији воз из Русије, декорисан мотивима српског културног и духовног наслеђа
на Косову, радовима уметника Андреје Васиљевића.
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  Неколико дана након тога, заказан је свечани полазак воза за Косовску Митровицу изБеограда, али воз никада није стигао на последње одредиште јер је заустављен уРашкој.  У возу су били су новинари и заменик директора Канцеларије за Косово и МетохијуДушан Козарев, као и некадашњи вођа десничарског покрета "1389" Миша Вацић, у товреме саветник директора Канцеларије за КиМ.  Након неколико сати “паузе” у Рашкој, воз се вратио у Београд, уместо да настави каМитровици.  Александар Вучић, тада премијер Србије, рекао је те ноћи на ванредној конференцији замедије да је по његовом налогу воз ту заустављен "да би се сачували животи људи испречили сукоби ширих размера".  Вучић је оптужио приштинске власти да су покушале да минирају део пруге, али “то нисуумеле да ураде како треба”, а затим послале полицијску јединицу с дугим цевима,састављену само од Албанаца, која је на Јарињу требало да заустави воз и ухапсимашиновођу и путнике воза и тиме доведу до великих сукоба.  На крају краћег обраћања, Вучић је рекао да је то све што има да каже и није желео даодговара на питања новинара. Тако је остало је нејасно како је могуће да представницидржаве нису могли да предвиде да ће осликани воз на линији Београд-КосовскаМитровица Север изазвати проблем.    Неколико дана након инцидента нико од није изнео информације о томе ко је одлучио дасе воз декорише натписима “Косово је Србија” и мотивима фресака српских манастира.  Како су међутим открили новинари редакције Инсајдер, одлуку о унутрашњем изгледувоза и о натписима „Косово је Србија“ на 21 језику, донела је Канцеларија за Косово иМетохију, а брендирање воза плаћено је преко Општине Звечан.  (КоССев, Инсајдер)  
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