
Српска листа: Пљувањем свега што је српско, Марко Јакшић и Славиша Ристић покушавају да се додворе својим менторима
петак, 29 март 2019 22:08

“Оставка проф. др Радета Грбића на место ректора Универзитета у Приштини је само
показатељ катастрофалне политичке ситуације у којој се налазе Срби са Косова и
Метохије. У року од годину дана ово је трећа промена ректора на челу Универзитета.
Први који је незаконито смењен био је проф. др Срећко Милачић” – ово је само један од
коментара опозиционог Народног покрета “Отаџбина” на догађаје који су обележили
протекли месец.

  

  

У прегледу месеца, изнели су још једном оштре критике на рачун власти, али је Српска
листа реаговала одмах, оштрим етикетирањем ових опозиционих политичких активиста.

  

Да ли је један од разлога за смену одбијање Грбића да “подели отказе
наставницима и сарадницима Универзитета који су учествовали на протестима
#1од5милиона“, или, како тврди Српска листа, “пљувањем свега што је српско,
некадашњи владар живота и смрти на Северу КиМ-а, пензионер Марко Јакшић и
његов пајташ Славиша Ристић, покушавају да се додворе својим менторима, Ђиласу,
Јеремићу и Обрадовићу”?
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Да ли о кадрирању на универзитету одлучује потпредседник Српске листе Милан
Радоичић, или, како Српска листа наводи насупрот Отаџбини, досијеи аутора ове
тврдње су ти који су уместо диплома, пуни фалсификованих папира?

  

Осим о универзитету, Отаџбина у свом прегледу догађаја месеца на измаку, даје осврт и
на питање Трепче, српских судија у косовском систему, разјашњавају оно што они виде
као разлог за затварање кладионица. Коментаришу учешће Српске листе у косовским
институцијама, односно верификацију посланичких картица, као и на кадровску
политику. Подсећају на то како је градоначелник општине Зубин Поток Стеван Вуловић
пре неколико месеци пред камерама срећно саопштио да излази из косовских
институција и тако скинуо бреме са својих плећа, али је наводно, уместо тога, сада
“расписао конкурс за пријем сто радника у општини Зубин Поток” на косовском буџету.

  

Коначно, у осврту на протекли месец, коментаришу и поступке српског председника
Александра Вучића.

  

У наставку погледајте најновију серију размене саопштења НП “Отаџбина” а затим и
Српске листе.

  

( КоССев )

  

Видети још: "Отаџбина": Честе промене ректора Универзитета у Косовској
Митровици последица су њиховог одбијања да Универзитет предају сепаратистима
у Приштини, на чему инсистира званични Београд
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https://kossev.info/otadzbina-i-srpska-lista-megdan-kroz-saopstenja/
http://www.nspm.rs/kosovo-i-metohija/ceste-promene-rektora-univerziteta-u-kosovskoj-mitrovici-posledica-su-njihovog-odbijanja-da-univerzitet-predaju-separatistima-u-pristini-na-cemu-insistira-zvanicni-beograd.html
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