
Информер: После састанка са Палмером, Ђиласовци спремају атентат на Вучића! Курир: Вучић се хитно укључио уживо у програм ТВ Пинк - Нећу да бежим, вечерас стижем на РТС!
уторак, 05 новембар 2019 19:14

Бошко Обрадовић, један од лидера Савеза за Србију најавио је да ће вечерас
његова банда покушати да изазове хаос и насиље на улицама Београда!

  

  

Он је, одмах после тајног састанка са замеником помоћника државног секретара
САД и специјалним представником за Западни Балкан Метјуом Палмером у
резуиденцији у Пушкиновој, на својим друштвеним мрежама објавио да ће
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припадници СзС вечерас испред зграде РТС дочекати председника Вучића који
треба да гостује у емисији "Упитник".

  

Наводно, грађани ће се "спонтано" окупити како би председника питали оно што
РТС неће смети?! А заправо иза свега се крије паклени план!

  

Наиме, безбедносне службе дошле су до сазнања да би током вечерашњег окупљања
Ђиласових и Бошкових присталица испред РТС могло да дође и до покушаја напада на
председника Србије!

  

- Постоје ли информације да би неко из масе могао и да запуца ка председнику и
његовом обезбеђењу што би било искоришћено за покушај изазивања ванредног
стања у земљи - упозорава извор Информера.

  

Више је него занимљиво да је Бошкићева харанга кренула одмах пошто је сишао са
Палмеровог канабета. Можда је то случајно. Али сигурно није.
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Курир: Вучић се хитно укључио уживо у програм ТВ Пинк - Нећу да бежим, вечерас
стижем на РТС!

  

Председник Србије Александар Вучић јавио се вечерас хитно у програм ТВ Пинк и
реаговао поводом најаве дела опозиције да ће се окупити испред Радио телевизије
Србије уочи његовог гостовања на тој телевизији.
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  "Добио сам после шест месеци позив и прихватио сам да одем на РТС, да изнесем шта јето што смо урадили и шта ћемо направити у наредном периоду. Бићу на свом радномместу баш у то време као што је заказано. Нисам снимао емисију, нећу ићи на Кошутњак.Бићу на РТС. Председник Србије не сме да не оде, и то није лично питање, то је за људекоји морају свим слободним и пристојним грађанима да угрожава безбедност.Бесмислене су те приче 'дошли смо само да поставимо нека питања'. Ја сталноодговарам на њихова питања. У питању је притисак, да они контролишу кретање иутерају страх у кости свакоме ко би се супротставио нарастајућем фашизму Ђиласа иОбрадовића. Немам страх од њих ма шта да ураде и да могу, моја одлука би била иста.Уколико бих као председник одлучио да се повучем, оних који су тукли Гоцу Узелац,упадали у РТС са тестерама онда Србија више не би постојала, не била слободна.Пристојна Србија ће победити вечерас. Не морају да журе, нећу много пре времена дадођем", казао је он.  Он је казао да ће говорити о томе шта је програм Србије и шта ће радити у наредномпериоду.  Подсетимо, удружење "Један од пет милиона" најавило је да ће се вечерас окупитииспред РТС уочи гостовања председника Вучића у емисији на тој телевизији.  (Информер, Курир)    Nadigla se cela mašinerija zbog ove tri devojke.  Najavu da žele da pitaju predsednika, režim je pretvorio u nadolazeći fašizam, poziv na linč iplanirani atentat    Već se podigla policija i "obezbedjenje"    Bude li ovim devojkama falila dlaka sa glave odgovoran je direktno vučić https://t.co/g0jRLpSSWo  — Tatjana Vojtehovski (@TVojtehovski) November 5, 2019    
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