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Верица Брадић са својим гостима и пратиоцима на друштвеним мрежама и вечерас је
бирала најважнију објаву недеље на друштвеним мрежама, а највећу пажњу јавности је
привукао предлог 1 - Косово у Скупштини.

  

  

У вечерашњој емисији Хит Твит на телевизији Пинк гости су председник Народне
скупштине Републике Србије Владимир Орлић, некадашњи председник Извршног већа
за КиМ Зоран Анђелковић и бивши обавештајац Божидар Спасић

  

Предлог број 1 - Косово у Скупштини

  

Коментаришући овај предлог Орлић је рекао да се у Скупштини десило кукавичко
дивљање "Јана коалиције".
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- Они су се залетели да линчују председника Републике - рекао је Орлић и додао да је
Вучић све позвао у Председништво на консултације, а да су они бирали Скупштину.

  

Орлић је рекао да је Вучић једини председник који долази на расправу, у којој учествује,
оба дана по 11, 12 сати.

  

- Он је тамо све време, а ови који су га звали нису... Увек је проблем што је дошао и што
говори. Овај пут показују да их је баш брига. Он се за један дан у Скупштини обрати
више него сви председници заједно - казао је Орлић

  

Како каже, Заветници, Двери и посланици ДСС-а су планирано напали председника
Вучића.

  

- Они су дошли са намером и јасним циљем - нагласио је Орлић истакавши да сви заједно
нису председника померили ни за милиметар, све их је као кегле поређао и срушио.

  

Говорећи о томе да председник није био тема, него он, Орлић каже да је то нека
накнадна памет и да сад они хоће да се оперу.

  

Он каже да је то антидржавна коалиција која је покушала да начини штету државнику
који чува нашу земљу.

  

Спасић је рекао да је то што се десило у Скупштини тихи државни удар и да се ради о
организованој акцији.

  

- То је акт насиља над нашим председником и ништа није спонтано. Они су вероватно
данима имали састанке и шетали по страним амбасадама - оценио је Спасић и додао да
је он очекивао да ће они некима испред Скупштине јавити да су окружили председника
Вучића.
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Како каже, интересантно је да због понашања дела опозиције мање може да се говори о
брилијантном наступу нашег председника.

  

- Радило се о озбиљном нападу са елементима насиља - навео је Спасић и додао да је
томе учествовао и професор Универзитета.

  

Анђелковић је говорећи о седници рекао да не зна да ли је напад планиран или не, али
да је сигурно да су они позивали на Скупштину, иако је нису желели додавши да му се
чини да 95 одсто посланика није ни прочитао Извештај који је био на дневном реду.

  

- Ја сам 20 година био у парламенту и овако нешто нисам видео... Председник је седео
мирно све време. Та смиреност председника Републике и председника Скупштине је
победила ту разјрену масу - навео је Анђелковић.
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  Према његовим речима, од опозиције се није чуло ништа о рањеним Србима нити оКуртију.  - Зашто они не причају о инцидентима? Зато што их то не занима - сматра Анђелковић.  На то се надовезао Орлић рекавши да се опозиција појавила да се обрачуна са Вучићем.  - Никакве ту идеологије нема, само да су против Александра Вучића - казао је Орлић.  Он је рекао да је председник Вучић јасно показао колико је изненађен неистином коју јерекла Милица Ђурђевић Стаменковски о томе да је Клинтоновима дао два милионадодавши да је безобразлук лаж да Ана Брнабић има пасош Хрватске.  - Да бисте такве ствари демантовали морате их ловити сваки дан... Ко ће то да ради? -упитао је Орлић.  Предлог број 2 - Заштићени сведок  Коментаришући овај предлог и сведочење Лалића Спасић је рекао да се зна да је наВучића планиран атентат, а да се дезинформације јасно шаљу.  - Да ли мислите да су дезинформације смишљали Беливук или Миљковић? То смишљајуагенције... Они су имали средства за атентат на председника, набављали су експлозив...Позивам тужиоца да их оптужи за тероризам и атентат на председника. Ширењедезинформација претходило је томе - казао је Спасић.  Према његовим речима, постоји банда иза клана, а ако је нешто везано за црногорскуслужбу, онда је везано и за НАТО.  Говорећи о Лазаревићу, Спасић је рекао да је то један од најбољих снајпериста и да јеон обучавао Беливука да пуца.  - Они би након атентата вероватно подметали експлозив - сматра Спасић и додаје дапод хитно мора да се открива да ли је и ко од наших служби умешан.  Орлић је истакао да Лалић не сме да лаже, јер тиме угрожава свој статус и додаје да јејако важно све што он каже.  - Он је рекао да је пет милиона било опредељено за атентат на Вучића. Снајперскапушка је припремљена за Вучића. У време откривања споменика Стефану Немањи зналисмо да је снајпер припремљен за њега, али он није хтео да одступи, као што није ни уСкупштини - навео је Орлић.  Поводом сведочења и свега што се дешавало Орлић истиче да се то ради да би секриминализовала породица председника Србије Александра Вучића.  - У покушају криминализације сина Александра Вучића учествовао је и клан Беливука -рекао је Орлић.  Анђелковић је говорећи о тој негативној кампањи рекао да је опозиција два данакористила да оцрни државу Србију, а да би се то урадило мора да се оцрни председниккоји има 60 одсто подршке.  - Да би се председник за све окривио, треба га криминализовати - навео је Анђелковић.  Спасић се надовезао упитавши да ли ико стварно верује да је Звицер одвојио петмилиона.  
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  Предлог број 3 - Зоки, Србине  Анђелковић је коментаришући Милановићеву изјаву рекао да је добро да смо од једногактуелног председника чули да је Косово отето.  - Хвала му за први део изјаве, иако је хтео да каже да је отето, па шта - навео јеАнђелковић.  Орлић је рекао да је све што се дешава у Хрватској јесте обрачун Пленковића иМилановића.  - Ми смо чули нешто чему се нисмо надали - навео је Орлић и додао да чак и они којиманије пријатно да то кажу ипак то морају.  Орлић истиче да је Србија на страни међународног права додавши да смо неке стваритешком муком и уз много дипломатског рада успели да променимо.  - Ако хоћемо да планета има смисла онда неко право мора да постоји - нагласио јеОрлић.  Спасић се захвалио на томе што је Милановић рекао да је Косово отето и изразио надуда то понови и када му дође Вјоса Османи.  - Хрватска је подељена између усташке политике и политике коју представљаМилановић - навео је Спасић.  (Пинк)  
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