
Ало: Вулин осудио претње председнику - "Хоће да убију Вучића јер им не одговара јака Србија!"
четвртак, 28 јун 2018 19:12

Министар одбране Александар Вулин данас је рекао да на Видовдан свако "покаже
своје право лице" и осудио претње смрћу упућене председнику Србије Александру
Вучићу.

  

  

Тако је данас, навео је Вулин, Амфилохије Радовић изговорио масу лажи и мржње и
напао председника Вучића грубље него што је напао и једног другог човека икада, чак и
оне који су отцепљивали Црну Гору или доносили законе против ћирилице и одузимали
имовину црквама и манастирима.

  

"Народни посланик Славиша Ристић је позвао на убиство Александра Вучића.
Позивајући на убиство Вучића, Ристић је дао оправдање и повод свакој страној служби
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да најзад ућуткају јединог човека који је у стању да се избори за најмање лоше решење
на КИМ, јединог који је у стању да сачува политичку стабилност и да се супротстави
страницима" каже Вулин.

  

Додаје да су Јеремић, Ђилас, Ристић, који га "оптужују за издају и траже његову смрт за
време своје власти довели Еулекс и скоро сасвим избацили Унмик", направили
административне прелазе, поставили питање МСП који је учинио немогуће, али
захваљујући погрешном и глупом питању дао оправдање отцепљењу, а да су се за време
њихове власти мењали резолуције у генералној скупштини УН о КИМ како им је
наређено.

  

"Они никада нису питали народ шта мисли о њиховој политици али нападају Вучића јер
има храбрости да пита Србију шта и како мисли. До сада су лагали о Вучићевој
породици, нападали му децу, брата, родитеље, а сада су решили да затраже његову
смрт. Никада они нису позвали на ликвидацију ни једног другог људског бића, чак ни
оних који су осведочени ратни злочиници и убице. Они хоће само мртвог Вучића. На
Видов дан су позвали на убиство Србина, сада се све јасно види" сматра Вулин.

  

СПС: "Врхунац политичке агресије и политичког лудила"

  

Шеф посланичке групе СПС Ðорђе Милићевић изјавио је данас да та странка најоштрије
осуђује претње које је посланик Славиша Ристић кроз писмо упутио председнику
Александру Вучићу.

  "Убеђени смо да ће надлежни органи и надлежне институције на прави начин
одреаговати и у потпуности се слажемо са колегама из СНС да ово јесте врхунац и
политичке агресије и политичког лудила", рекао је Милићевић новинарима у скупштини.
 

Како је рекао, пред важну борбу на међународном плану настављају се безуспешни
покушаји дестабилизације и изазивања хаоса у Србији.
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"Почело је тако што су представници појединих опозиционих политичких опција које воде
одређене локалне самоуправе најпре говориле лоше и најгоре о својој држави пред
међународним организацијама, затим је настављено кроз одређене видове протеста да
би данас имали врхунац политичке агресије", рекао је Милићевић.

  

(Ало – Танјуг)

  

"Отаџбина": Отворено писмо Владимиру Путину - пријатељством Русије и
сусретима са Вама режим Александра Вучића пред домаћом јавношћу прикрива
своју косовску издају

  

Митрополит Амфилохије: Одрећи се Косова или стављати га на референдум може
само онај који нема мудрости и који се враћа султану Мурату

  

Информер - Ристић прети председнику: Вучић ће завршити као Ђинђић уколико
буде покушао да направи мир!; Марко Ђурић: Ристићева претња Вучићу је злочин
мржње!; Вукадиновић: Класична СНС-таблоидна подметачина

  

Александар Мартиновић: Држава хитно да реагује на отворене претње смрћу
Александру Вучићу; посебно је страшно што се то дешава на Видовдан
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