
Ана Брнабић у „Хит твиту“: Било је важно видети ове фотографије, јер ово су монструми; Прислушкивање председника Вучића је покушај државног удара; Срећна сам што као представних извршне власти не морам да учествујем у дијалогу
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У емисији "Хит твит" у недељу увече су поново приказане фотографије масакрираних
тела младића, за чија убиства се сумњичи група Вељка Беливука. На констатацију
водитељке да је део јавности осудио објављивање поменутих фотографија, премијерка
Србије Ана Брнабић рекла је да "нападају опозициони људи и медији њима наклоњени,
који све желе да релативизују", те да је било важно видети те фотографије, и да су
приказане оне мање страшне.

  

  

 “Мислим да то није случајно. Било је важно видети ове фотографије, јер то није сукоб
навијача, ово су монструми. То су неке од мање страшних фотографија. Како се даље
води истрага и како се покренула борба против организованог криминала и мафије,
постоји група људи који су умрежени и политички и медијски и од страних фактора. Све
ми се чини да је све умрежено и ништа није случајност и све је имало један циљ –
свргнути Вучића са власти без избора. Да ли да се физички уклони или да излуди од
напада на породицу”, рекла је Брнабић, а преноси „Нова.рс“.

  

Она је навела “да су из обзира према породицама сакривене најпотресније ствари”.
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 “Изузетно је важно да грађани разумеју против чега су устали Влада Србије и Вучић
лично и коме су објавили рат. Данас смо већ имали неке људе који их бране. Видите
људе који наново нападају председника директно или индиректно стају у одбрану
мафије. Било је важно показати какве су то звери. Грађани треба да разумеју колико је
опасна ова борба била. Ове фотографије су ништа према онима које смо нашли”, рекла
је Брнабић.

  

Подсећамо, грађани Србије и синоћ су, након седнице Савета за националну
безбедност, могли да виде фотографије тела две жртве за чија убиства је осумњичена
криминална група Вељка Беливука.

  

„Више се бавити темом вакцинације него темом затварања“

  

Говорећи о раду Кризног штаба за сузбијање епидемије коронавируса, Брнабић је
оценила да део владе у Кризном штабу и медицински део тог штаба „добро балансирају“.

  

Она је, међутум, навела да се треба више бавити темом вакцинације него темом
затварања.

  

„Велика је разлика како смо се против коронавируса борили без вакцине, а како се
боримо данас. Хвала Богу, Србија има вакцине – са тим не може да се похвали много
држава у Европи. Важно је да се велики број људи и даље пријављује. Када причамо о
мерама требало би да причамо о вакцинама“, навела је председница Владе.

  

Ана Брнабић је навела и да ће у Србији до краја године бити више плате него у Бугарској
која је чланица ЕУ, као и да очекује да до 2025. године просечна плата буде 900 евра.

  

"Прислушкивање Вучића - покушај државног удара"
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Прислушкивање председника Србије Александра Вучића је покушај државног удара,
изјавила је Брнабићева.

  

"Ово је нешто што мора да се истражи до краја - до сваког последњег шрафа у том
механизму, до сваког последњег мотива", рекла је премијерка у емисији "Хит твит" на ТВ
Пинк.

  

Нагласила је да не постоји ништа у прислушкиваним материјалима што би инкриминисало
председника Вучића.

  

Додала је да јој је драго да се у, како је навела, целој овој несрећи показало нешто
позитивно, а то је Вучић води исправну политику и ради у интересу земље.
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  Верица Брадић са својим гостима и пратиоцима на друштвеним мрежама и вечерас јебирала најважнију објаву недеље на Твитеру, Фејсбуку и Јутјубу.   У студију ТВ Пинк су били премијерка Србије Ана Брнабић, бивши обавештајац БожидарБожа Спасић и маркетиншки стручњак Небојша Крстић.  Председница Владе Србије је на почетку емисије подсетила да је при њеном последњемгостовању у ХИТ ТВИТ-у председник Вучић поставио темеље за фабрику Тојо Тајерс уИнђији, а данас је отворена још једна нова фабрика у Новом Саду, Континенталова.  - Ту ће се производити најмодернији уређаји за аутомобиле, а просечна плата у овојфабрици биће далеко већа од просечне - истакла је Брнабић.  Премијерка Брнабић је рекла да ће у Србији до краја године бити више прлате него уБугарској која је чланица ЕУ.  - Све иде својим путем. Очекује да до 2025. године имамо просечну плату од 900 евра -рекла је Брнабић.  Навела је да је Србија веома брзо напредовала по питању великих инвестиција, јер"данас све више компанија улаже у нашу земљу, а то ће "резултирати већим извозом ивећим платама".  - Када смо били на састанку са Немцима они су председнику Вучићу рекли "желимо давам се захвалимо јер је све било савршено организовано током припреме инвестиције иизградње фабрике, ми смо се запањили Србијом.  Вакцина примарна у борби против короне  Говорећи о неслагањима у Кризном штабу за борбу против короне, она је навела да је тосасвим нормално и да мора да се балансира.  - Као што обичан грађанин има све мање толеранције, тако је и у Кризном штабу. Мислимда добро балансирамо. Замолила сам чланове Кризног штаба да више причамо овакцинацији. Вакцина је примарна у броби против короне. Уместо да позивамо назатварање, да толико времена посветимо позивању на вакцинацију. Вакцина има - реклаје Брнабић.  
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  Крстић је говорећи процесу вакцинације истакао је да је вакцина безбедна, бесплатна иније му јасно зашто се више људи не вакцинише.  Спасић је навео да Немци нису случајно прошли кроз Нови Сад.  - Кад се све сабере, добије се процена од обавештајних служби и других институција.Ово је знак поверења Србији Александра Вучића - навео је Спасић.  Предлог број 1 - Готови сте  Премијерка Србије је оценила да је матрица увек иста.    1. Gotovi ste ! 1.deo pic.twitter.com/weEjqqoFBe  — Hit Tvit (@hit_tvit) March 7, 2021     1. Gotovi ste ! 2.deo pic.twitter.com/WLibb2gVSC  — Hit Tvit (@hit_tvit) March 7, 2021    Ово нападају они опозициони људи и медији њима наклоњени који све желе дарелативизују. Мислим да то није случајно. Било је важно видети ове фотографије, јер тоније сукоб навијача, ово су монсртуми. То су неке од мање страшних фотографија. Какосе даље води истрага и како се покренула борба против организованог криминалана имафије постоји група људи који су умрежени и политички и медијски и од странихфактора. Све ми се чини да је све умрежено и ништа није случајност и све је имало једанциљ - свргнути Вучића са власти без избора. Да ли да се физички уклони или да излудиод страних напада на породицу.  Каже да мисли да ће се људи тек изненадити када виде ко је све био укључен у овепослове.  Приказане су мање страшне фотографије  Брнабић је навела да су из обзира према породицама сакривене најпотресније ставари.  - Изузетно је важно да грађани разумеју против чега су устали Влада Србије и Вучићлично и коме су објавили рат. Данас смо већ имали неке људе који их бране. Видитељуде који наново нападају председника директно или индиректно стају у одбранумафије. Било је важно показати какве су то звери. Грађани треба да разумеју колико јеопасна ова борба била. Ове фотографије су ништа према онима које смо нашли - истаклаје Брнабић.  Премијака је указала на висок степен релативизације свих злочина за које се терети оваорганизована криминална група и оцењује да је циљ био свргавање председника савласти.  - Данас сам пажљиво прочитала интервју са Вулетићем и схватила да Беливук није биовођа, био је тек трећи, четрвти. Невероватно је колики је степен релативизације свегатога, колико су они били сурови и опасни. Били су повезани са државним структурама,неким медијским, имали су огромне количине новца, па су вероватно били повезани и санеким политичарима - истакла је Брнабић.  Каже, сви који буду у вези са овим злочинцима "показаће какви су људи".  - Важно је да људи знају колико је све ово сложено, ми смо и даље на почетку ове борбе.Мислим да никада у Србији никада није постојао овакав тимски рад - рекла је Брнабић идодала да јој је жао што грађани нису видели све детаље са јучерашње седнице.  Невероватно је како се наше безбедносне службе, тужилаштво и тужилац боре даоткрију сваки детаљ, каква је сарадња са неким страним службама. Држава ће набавитијош технологије која ће помоћи у истрази, конректно у отварању телефона криминалаца.То је чвор из кога извлачите нит по нит, тек на крају ћемо видети читаву слику.  

    Маркетиншки стручњак Крстић је рекао да не познаје Владимира Вулетићем и да ћеистрага показати шта њега мучи.  - Када смо код дилеме у јавности да ли показати слике комадања тела, сетио сам сеснимака из Сребренице, па се не сећам ових примедби. После атентата Ђинђића ималисмо фотографије Шиптара и Кума. Овде постоји разлог за објављивање. Ово су телакриминалаца који су са њима ушли у сукоб, то нису пролазници. Води се озбиљнакампања релативизације - навео је Крстић.  Он је истакао да је реч о организацији која огромну количину новца и због тога једржава мора ту причу да сасече у корену и подвуче да није реч о "некој деци" већ окриминалицима.  - Ова прича мора да се истера до краја. Грађани имају право да знају шта се дешава, даих држава информише шта ради - нагласио је Крстић.  Припадници Беливуковог клана се разбежали када је полиција кренула у акцију  Спасић је указао да су многи чланови групе Вељка Беливука несумњиво покушали дапобегну.  - Држава дорбо управља кризом. Ово је била криза. Планиран је атентат. Не набавља сетек тако снајпер - навео је Спасић.  
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  Беливук, као и његова "десна рука" Марко Миљковић, су иза решетака, као и још неки"војници" Веље Невоље, али многи су и даље у бекству. Ми имамо сигурно 15-20припадника Беливуковог клана који су се разбежали када је полиција кренула у акцију.Када је ухапшен Беливук, појавио се нови Беливук. Да се не лажемо, то је део кавачкогклана. Као код италијанске мафије, чим шеф оде да попије пиће, на његово место ускаченови. Не знам да ли је истина, можемо да спекулишемо, наводно је Беливук увек носиобомбу са собом говорећи: 'Живог ме неће ухватити', јер је знао да ће њега некоискасапити, као што је он друге касапио".  Предлог број 2 - Прислушкивање  Премијерка напомиње да имамо документовано да је председник Вучић прислушкиванчак 1.572 пута, а то се вероватно десило много више пута.    2. Prisluškivanje pic.twitter.com/WxHoOwpNhG  — Hit Tvit (@hit_tvit) March 7, 2021    - Њега и његову породицу прислушкивали су људи који су били ту да га чувају, или штитеод прислушкивања страних служби. То је трајало месецима, а можда и годинама -истакла је Брнабић.  Она је подвукла да је прислушкивање председника Србије покушај државног удара.  - Ово је нешто што мора да се истражи до краја - до сваког последњег шрафа у томмеханизму, до сваког последњег мотива - рекла је Брнабић.  Премијерка је истакла да је важно да се зна да не постоји ништа што би инкриминисалоВучића из тих разговора. Истиче да је из свега овога дошло и нешто позитивно, а то је"да се показало да Вучић води исправну политику".  Каже да су политичари из бивше власти такође прислушкивали Александра Вучића, штоје такође било незаконито.  Крстић је навео да прислушкивање Вучића није само атак на председника већ за свакогпојединца у друштву.  

  Предлог број 3 - АстраЗенека у БИХ  Брнабић је говорећи о донацији вакцина земљама у окружењу, истакла да је Србијапоказала своју солидарност.    3. AstraZeneka u BIH 1.deo pic.twitter.com/bfUTCUk2R3  — Hit Tvit (@hit_tvit) March 7, 2021     3. AstraZeneka u BIH 2.deo pic.twitter.com/GVvD3zQ5kD  — Hit Tvit (@hit_tvit) March 7, 2021    - Најважније је бити солидаран када је најтеже. Њихове реакције су мени смешне -навела је премијерка Србије.  Она је навела да је АстраЗенека феноменална вакцина и да је њом вакцинисано 70одсто становништва у Британији, а ако је за Босну и Херцеговину Британија сиромашназемља не знам шта да кажем.  Предлог број 4 - Дијалог  Не знам какви би изборни услови помогли Ђиласу?    4. Dijalog pic.twitter.com/hUBqAgPJnZ  — Hit Tvit (@hit_tvit) March 7, 2021    Председница Владе Србије је оценила да примедбе опозиције нису оправдане јер суизборни услови исти као што су били и некада.  Изборни закони су онакви како су их они доносили док су били власт. Спуштен је цензустако да је парламент репрезентативнији. Срећна сам што као представних извршневласти не морам да учествујем у том дијалогу. Не знам какви то изборни услови треба дабуду да Драган Ђилас поново дође на власт после свега, а да то није брисање памћењаграђанима Србије, па лоботомија, па онда можда.  
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https://t.co/WxHoOwpNhG
https://twitter.com/hit_tvit/status/1368645945311780872?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/bfUTCUk2R3
https://twitter.com/hit_tvit/status/1368648141453590529?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/GVvD3zQ5kD
https://twitter.com/hit_tvit/status/1368648362333995010?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/hUBqAgPJnZ
https://twitter.com/hit_tvit/status/1368648799305035783?ref_src=twsrc%5Etfw


Ана Брнабић у „Хит твиту“: Било је важно видети ове фотографије, јер ово су монструми; Прислушкивање председника Вучића је покушај државног удара; Срећна сам што као представних извршне власти не морам да учествујем у дијалогу
понедељак, 08 март 2021 00:46

  Она је оценила да је то покушај налажења алибија.  Кстић је оценио да ако постоји претња од стране опозиције, то више није дијалог.  - Опозиција није сазрела да схвати да им треба подршка грађана, а не Тање Фајон -истакла је Брнабић.  Како су гласали гледаоци ХИТ ТВИТА?  Лена из Сомбора је гласала за предлог број 3.  Милена из Књажевца је гласала за предлог број 1.  Бобан из Крушевца гласао је за предлог број 1.  Миланко је гласао за предлог број 3.  Крстић је гласао за предлог број 3, Спасић је гласао за предлог број 1, а премијеркаСрбија  У вечерашњој емисији Хит Твит гледаоци су видели нове, ексклузивне снимкебруталности криминалне групе Вељка Беливука и Марка Миљковића.  (Нова.рс, Пинк, Бета, Танјуг)  

 7 / 7


