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После шест и по година своје владавине Александар Вучић се сетио да на Косову и
Метохији живе и Срби па је решио да инвестира. Каже да ће у наредних годину и по
дана у јужну српску покрајину да уложи 50 милиона евра.

  Претходне власти су, рецимо 2007. године, у оквиру Министарства за Косово и
Метохију за изградњу виталних објеката за потребе Срба инвестирале 60 милиона евра.
Александар Вучић не може данас да стигне ни да окречи оно што су претходне власти
после бомбардовања изградиле у јужној српској покрајини. Недовршене објекте које је
затекао у тренутку доласка на власт препустио је зубу времена.   

Руку на срце, за време своје владавине он је отварао поједине објекте. У договору са
својим пријатељем Хашимом Тачијем отворио је болницу у Пасјану код Гњилана која је
играђена новцем самопроглашене републике Косово. Чак и споменик краљу Милутину у
Грачаници, чије је откривање извршио Александар Вучић, изграђен је новцем
сепаратиста.

  
  

У договору са својим пријатељем Хашимом Тачијем отворио је болницу у Пасјану код
Гњилана која је играђена новцем самопроглашене републике Косово. Чак и споменик
краљу Милутину у Грачаници, чије је откривање извршио Александар Вучић, изграђен је
новцем сепаратиста.

    

Од 2012. године присутно је појачано исељавање Срба са Косова и Метохије. По неким
проценама више од 9 хиљада Срба је напустило јужну српску покрајину. То признаје и
Александар Вучић, јер на констатацију новинара да се Срби селе са Косова и Метохије
он каже: па шта има везе Срби се селе и из остатка Србије. За председника је исто да
ли се Срби селе из Гораждевца или из Пожаревца. Разлози за исељавање су
многобројни. Од забране запошљавања које је актуелна власт увела, до осећаја безнађа
због националне издаје уоквирене Бриселским споразумом. У Грачаници Албанци
масовно купују српске куће и то не само у центру насеља већ и у околини манастира. Пре
пар година када је претила опасност да у суседству манастира Албанац купи кућу и
имање Новак Ђоковић је донирао позамашну своту новца да би манастир купио ту
некретину. Али како зна да каже Зорана Михајловић неупоредива су патриотска зрнца
Новака Ђоковића и Александра Вучића. За очекивати је да када Грачаница постане

 1 / 6



Вучић је пре заслужио орден Мехмеда Другог, него Александра Невског

Пише: „Отаџбина“
петак, 02 новембар 2018 18:02

албанска да ће председник Србије да каже Косово више није наше јер нема Срба у
Качанику, ни у Грачаници, ни у Ђаковици... Млади не могу да се запосле. Одлазе пут
централне Србије а за њима родитељи продајући своје некретнине.

  

Тендери за оно што председник мисли да гради на Косову и Метохији не постоје.
Извођач радова је унапред познат а то су фирме блиске породици Вучић. Други нити
смеју, нити могу да конкуришу. Српске грађевинске компаније одлазе са Косова и
Метохије, за њима механизација и радници са својим породицама. Подизвођачи су
обавезно Албанци. Чак су и споменик Кнезу Лазару монтирали Албанци.

  
  

Тендери за оно што председник мисли да гради на Косову и Метохији не постоје.
Извођач радова је унапред познат а то су фирме блиске породици Вучић. Други нити
смеју, нити могу да конкуришу.

    

Оног дана када је председник најавио инвестиције у јужну српску покрајину одржао је
конференцију за штампу на којој је позвао Србе да не иду у војску Косова. Народни
покрет Срба са Косова и Метохије „Отаџбина“ то поздравља али председник мора да
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има исти аршин и за министре, њихове заменике и помоћнике, посланике,
градоначелнике, судије, КПС полицајце и све друге који су део правно-политичког
система тзв. Косова. Сви су они положили заклетву на устав самопроглашене републике
Косово. За председника код сепаратиста Срби не могу да буду војници али је пожељно
да буду министри. Народни покрет „Отаџбина“ подсећа грађане Србије да приликом
своје посете НАТО седишту у Бриселу Александар Вучић и Ивица Дачишћ нису били
против тога да се формира војска Косова него само да она не буде присутна на северу
Косова и Метохије. Министар одбране Александар Вулин је истог политичког става
изреченог пре два дана.

  

На истој конференцији за штампу председник Србије је забринут да ће сепаратистичка
власт из Приштине да спречи довод струје из Новог Пазара на север Косова и Метохије.
По обичају председник лаже. Испада да ће на територији чија је дужина више од 80
километара поред сваке бандере да дежура РОСУ полицајац како би спречио доток
струје. Председник крије истину јер је електро-привреда Косова део електро-привреде
Србије и као таква призната у свету. Без сагласности Београда електро-привреда
Косова не може да се отцепи. Оно што јавност у Србији треба да зна да је кроз
незакониту приватизацију уз прећутну сагласност власти у Београду
електродистрибуција на Косову и Метохији продата турској компанији. Имајући у виду
пријатељске везе Тачија, Вучића и Ердогана попут телекомуникација Србија ће бити
лишена и електроенергетских постројења на Косову и Метохији.
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Александар Вучић каже да је претходна власт 2011. године поставила границу између
централне Србије и Косова. Председник поново масно лаже. Народни покрет Срба са
Косова и Метохије „Отаџбина“ доставља одлуку Владе Србије из децембра месеца 2012.
године када је успостављена граница. И не само то преговорима у Бриселу на
иницијативу председника Србије тридесет посто царинских прихода са Јариња и
Брњака иде општинама на северу Косова. Те уплате се сваке године редовно обављају.
Власт у Београду је због 30% прихода са два административна прелаза успоставила
границу између јужне српске покрајине и остатка Србије.
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  Ових дана Срби на Косову и Метохији стрепе да ли ће председник Србије да добијеорден Александра Невског од стране руског председника Владимира Путина. Свимедији у Србији ту информацију су објавили, али се нешто искомпликовало. Чак и ако недобије тај орден Александар Вучић, имајући у виду да има блиске пријатеље у ликуЕрдогана, Еди Раме, Хашима Тачија, добиће неки други. Можда Мехмеда ДругогОсвајача. Разлог је одрицање од Косова и Метохије кроз разграничење са Албанцима.   Косовска Митровица  02.11.2018. године  НСПМ ДОСИЈЕ: Још једна обмана Александра Вучића – граничне прелазе наБрњаку и Јарињу поставила је влада у којој је он био „први потпредседник“ и којаје давала лажне гаранције Србима са севера КиМ
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