
Канцеларија за КиМ: Остварили смо деци жељу да дођу и честитају Вучићу рођендан; Петковић је са децом прошетао и до „Београда на води“ и упознао их са тим пројектом
петак, 05 март 2021 19:10

Директор Канцеларије за Косово и Метохију Петар Петковић угостио је данас у
Београду децу из Грачанице и с њима обишао нови споменик Стефану Немањи.

  

  

Петковић је у разговору са децом истакао колико је значајна историјска личност био
Стефан Немања за Србију, културу и веру, саопштила је Канцеларија за Косово и
Метохију.

  

Након обиласка споменика и реновинарног Савског трга, Петковић је са децом прошетао
и до Београда на води и упознао их са тим пројектом.
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  Како се наводи у саопштењу, посету су самоиницијативно покренула деца из Грачаницеу жељи да дођу у Београд на данашњи дан, како би председнику Србије АлександруВучићу честитали рођендан, а Канцеларија им је помогла да своју жељу и остваре иорганизовала им пут.    Деца су Вучићу честитала рођендан уз песму, торту и честитке, преноси  Нова.рс  идодаје да је снимак на којем малишани певају председнику објављен и у дневникутелевизије са националном фреквенцијом.  (Фонет)  Видети још:  Вучић слави 51. рођендан: Најлепшу торту и поклоне, уз мојенајближе, донела су ми деца са КиМ; Нова.рс: Вучић имитира Тита - деца му певајуза рођендан, а телевизија преноси      Ako bih morao da odaberem najodvratniju pojavu u politici pa i u društvu uopšte, onda bito bilo idolopoklonstvo, zarad izgradnje kulta ličnosti, uz zloupotrebu dece.  Upravo to smo danas videli u udžbeničkom primeru. pic.twitter.com/hPrAxERaF1  — Ivan Živkov (@izivkov) March 5, 2021     
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https://nova.rs/vesti/politika/vucic-ko-tito-deca-mu-pevaju-za-rodendan-a-tv-prenosi/
http://www.nspm.rs/hronika/aleksandar-vucic-slavi-51.-rodjendan-najlepsu-tortu-i-poklone-uz-moje-najblize-donela-su-mi-deca-sa-kim.html
http://www.nspm.rs/hronika/aleksandar-vucic-slavi-51.-rodjendan-najlepsu-tortu-i-poklone-uz-moje-najblize-donela-su-mi-deca-sa-kim.html
http://www.nspm.rs/hronika/aleksandar-vucic-slavi-51.-rodjendan-najlepsu-tortu-i-poklone-uz-moje-najblize-donela-su-mi-deca-sa-kim.html
https://t.co/hPrAxERaF1
https://twitter.com/izivkov/status/1367896309420670982?ref_src=twsrc%5Etfw

