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У Београду јуче и данас, 5 и 6 јуна, од 12 часова испред Народне скупштине одржан и
народни сабор на коме се народ Србије и српски народ, ма где живео у свету, изјаснио
да су Косово и Метохија саставни део државе Србије и где је тражио да се дефинише
да је минимална месечна цене рада у нашој земљи од 120 000 динара и пензија од 60 000
динара, као и где је захтевао да се донесе јасна стратегија развоја домаће привреде и
забрани 5Г мрежа, присилна вакцинација људи, увоз ГМ хране и улазак емиграната у
Србији док се о овоме на референдуму не изјасне грађани српске државе.

  

  

Присутним се се обратили и легендарни спортиста и светски првак у болдибилдингу,
Петар Челик, и истакнути економиста и финансијски стручњак, Бранко Драгаш који су
позвали народ да 13 јуна у што већем броју дођу у 12 часова испред Скупштине србије
где ће се изабрати нова народна власт која ће сменити Александра Вучића којег су и
Челик и Драгаш прогласили за највећег издајника у српској историји.
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  А шта је даље било и шта су овом приликом окупљеном народу рекао некадашњи светскишампион у бодибилдингу и наш истакнути економиста послушајте у видео прилогу изнад,па о свему донесите свој суд.    Милован Бркић поручио Вучићу: И живот дајем да бих те скинуо са власти   У Београду је данас одржан протест испред Народне скупштине Србије против присилневакцинације и против намере режима Александра Вучића да призна независно Косово иодржи нелегалне и противуставне републичке, покрајинске и локалне изборе 21. јуна.    Окупљенима се обратио, између осталих, и главни одговорни уредник недељника„Таблоид” Милован Бркић, који је поручио председнику Србије Александру Вучићу ивладајућој већини СНС-СПС, да ће од сада он водити све протестне антирежимскескупове у Београду.  (Србин.инфо)  
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