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 Народни посланик у Скупштини Србије Владимир Обрадовић оценио је у Новом дану да
су последњи потези Европске уније "припрема терена за увођење санкција" према
Србији. "Не мислим да ће то да се деси брзо, не мислим да ће то да се деси радикално,
али нека припрема терена јесте. Или ћемо ми увести неки облик санкција Русији, или ће
остатака света увести санкције нама. Није ту ствар да ли то желимо, него да ли нам је у
овом тренутку битнија наша земља и економија, или руска", истакао је он. 

  Каже да га нервирају решења која се могу чути у јавности као на ‘избору за Мис света’,
која наводе да Србија треба да се држи по страни, и да буде неутрална.   

На питање зашто га то нервира, одговара: „То није могуће. То били било заиста супер да
је то тако могуће, да се изместимо на другу планету, док се овој реше ствари. Али, то
једноставно, у овом тренутку. Слажем се да би било супер, али реалност није таква“,
навео је Обрадовић.

  

Коментаришући посету функционера Странке слободе и правде Сједињеним Америчким
Државама, казао је да су ти састанци раније уговорени и да она нема никакве везе са
тиме што се дешава у деликатном тренутку по спољну политику наше земље.

  

„То је случајно. Нису се ти састанци договарали прошле седмице. Нажалост, мислим да
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су отишли пре три месеца, и да оду за три месеца, теме ће бити исте. За разлику од
прошле посете, Мариника Тепић и Борко Стефановић иду у функцији представника
скупштине, јер су народни посланици. Очекујем да ће имати састанке са представницима
америчке администрације, где ће пренети наше ставове и поруке“, додаје Обрадовић.

  

Уговор Селаковића и Лаврова штетан по српско друштво

  

Он је оценио да је уговор који је министар иностраних поослова Србије Никола
Селаковић потписао са министром иностраних послова Руске федерације Сергејом
Лавровом штетан по српско друштво и додао да је чак и РТС у свом извештавању
наводио негативне ставове страних представника о том потписивању.

  

„То је очигледно нанело штету и угледу Србије које је доста нарушено. Крећући се у
међународној јавности, срећем се са тим да људи из Европске уније немају разумевања
за наше ставове и односе и без тог потписивања, а камоли са њим. Не знам да ли је
извршен притисак да се тај споразум потпише, али је ово изазивање Запада и гурање
прста у око“, рекао је Обрадовић.

  

Оцењује да ће ЕУ почети да искључује Србију у процесу евроинтеграција.

  

„Сигурно ћемо постепено бити искључивани из различлитих кругова, који ће, можда,
некад, довести и до визног режима. Не врерујем да ће то свакако бити одмах, али иде се
у том правцу“, истакао је Обрадовић.

  

За предстојећу седницу пет килограма материјала

  

Коментаришући предстојећу седницу Скупштине Београда,  он је рекао да су посланици
добили пет килограма материјала, који чине документа која су исписана ситним, готово
нечитљивом величином слова.
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„Ово је опструкција владајуће величине и градоначелника Шапића. Направити ову
количину материјала и достављати је посланицима у веома кратком року је опструкција“,
сматра он и додаје да је на докумкентима употребљен ‘фонт 6′ који је фотокопиран и
потпуно нечитљив’.

  

Нагласио је да то он не може да чита без лупе.

  

„Имам добар вид, проверавао сам пре месец два, али ово без лупе и додатне лампе није
могуће причитати. Ја сам тражио да нам ове материјале доставе у електронском
материјалу, али то није урађено“, казао је гост Н1.

  

Он је прецизирао да је огромну количину материјала добио јуче , а да је седница сутра,
тако да је немогуће да се посланик припреми за седницу.

  

„Градоначелник очигледно намерно нешто крије, како би се на прави начин припремили
за седницу“, закључио је он.

  

(Н1)
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