
Један обичан скупштински дан - О СНС „амандманима“, опозицији и „Савезу лопужа, превараната, џабалебароша, лезиједовића, луфтигуза, вјетрогоња и сецикеса“

Пише: Марко Атлагић, Владимир Орлић, Александар Мартиновић и Мирко Крлић
четвртак, 22 новембар 2018 10:17

  

Изводи из записника Народне Скупштине РС од 06.11. 2018. године

  

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ: На члан 2. амандман је поднео народни посланик проф. др Марко
Атлагић.

  

Да ли неко жели реч? (Да)

  

Изволите, професоре Атлагићу.

  

МАРКО АТЛАГИЋ: Хвала, потпредседниче Скупштине.

  

Драго ми је, господине министре унутрашњих послова, докторе Стефановићу, што се
врло често виђамо овде, у овом високом дому, заједно са вашим сарадницима. То говори
о вашем преданом раду и посвећености. Ви сте, господине министре, својевремено
председавали српском парламенту и по општој оцени посланика, како позиције, тако и
опозиције, најбоље у последњих 20 година. Једнако тако успешно обављате и функцију
министра, што говоре постигнути резултати под вашим руководством.
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  Поштовани народни посланици, бивши режим, оличен у Драгану Ђиласу званом „ђикимафија“, Вуку Јеремићу, званом „вук потомак“, Саши Јанковићу, званом „сале прангија“,Борису Тадићу, званом „Борис липицанер“, Саши Радуловићу, званом „краљ стечаја“,Јанку Веселиновићу, званом „Јанко станокрадица“, Душану Петровићу, званом „Дулекравоубица“, Балши Божовићу, званом „голобради гусар са Малдива“, ЖељкуВеселиновићу, званом „вешалоубица“, Ђорђу Вукадиновићу, званом „Ђоко Влах“,Чедомиру Јовановићу, званом „Чедо шмркановић“, Ненаду Чанку, званом „Неша гицоје одКаталоније“, Шутановцу, званом „зграби новац“, Бошку Обрадовићу, званом „лупетив“ иЗорану Лутовцу, званом „залутовац“, није водио рачуна о националној безбедностиземље, већ су пљачкашком приватизацијом и свођењем војске Србије на ниво ватрогаснејединице и уништавањем борбене способности полиције довели Републику Србију нанајнижи могући ниво.  
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  Поштовани грађани Србије, ево их поново, тумарају по Србији, тражећи подршку задругу пљачку Србије. Највећа карактеристика грађана Републике Србије јесте што непате од амнезије и не заборављају да су их послали на сметлиште историје из којег сезасигурно више неће вратити.  То је, у ствари, један савез лопужа, превараната, џабалебароша, лезиједовића,луфтигуза, вјетрогоња и сецикеса. Хвала.  ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ: Хвала.  На члан 2. амандман је поднео народни посланик Владимир Орлић.  Изволите колега Орлићу.  ВЛАДИМИР ОРЛИЋ: Даме и господо, док ми данас говоримо о томе како требапоступати исправно у време великих опасности и ванредних ситуација неминовно је и дасе сетимо како се то дешавало у оним срединама у којима су се на велику жалост људикоји тамо живе старали потпуно неодговорни људи, људи који су бринули искључивосамо о свом џепу, само о свом ћару и никада нису по луле дувана давали за људе који суим поверени, за систем који им је поверен, за општине и градове којима су управљали.  
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  Па смо се сећали и оног несрећног Зеленовића из Шапца, а не можемо да га непоменемо и сада јер управо док ова седница траје тај несрећни несрећник, ено га уСавету Европе лаже, клевеће и говори најгоре могуће ствари о својој сопственој земљи,о председнику Републике Александру Вучићу, о СНС. Тај човек управо сада уживо устриму који преноси ТВ Шабац коју је вероватно умео добро да награди за таквопонашање из буџета града, али и његови послушници у медијском сектору тзв.„данасоиди“ и њима слични, преносе сада уживо на неким лајф стримовима, у некимдиректним обраћањима грађанима.  
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  Тај „данасоид“ му је лепо и одштампао на две стране у колору, вероватно за џабе, какоједино и умеју да раде ове његове одвратне наводе за данашњи број, а сада преносе наФејсбуку тај Зеленовић шта прича, шта воли да лаже, а ти ће опет сутра да се јавестрашно забринути за демократију у Србији, страшно забринути за медијске слободе уСрбији.  Надам се да ће Зеленовић да објасни и та питања најпре тако што ће Савет Европе даизвести да се он, његов Ђилас, његов Јеремић, његов Стефановић, његов БошкоОбрадовић, његов Жељко Веселиновић залажу за отимање власти на улици јер тоотворено овде кажу и нека то понови у Стразбуру. Надам се да ће им тамо објаснити дасе они залажу за ликвидацију политичких противника јер то овде кажу и нек то понови уСтразбуру. Надам се да ће им рећи да се залажу за силовање жена које су политичкипротивници које доживљавају као непријатеље, надам се, јер то овде кажу, нек скупихрабрости нек то каже и у Стразбуру.  На крају, нек им све те најлепше могуће ствари, све саме демократске методе које сеодносе на убиства, ликвидације, линч на улици и заузимање власти насилним методамаобјасни и сигурно ће га Савет Европе разумети баш тако добро као што га разумеју овињегови „данасоиди“ ови његови Н1 и остали новинари који су брука не само за струку,брука за људско достојанство. Хвала лепо.  ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ: На члан 2. амандман је поднео народни посланик АлександарМартиновић.  Да ли неко жели реч? (Да.)  Реч има народни посланик Александар Мартиновић. Изволите.  АЛЕКСАНДАР МАРТИНОВИЋ: Даме и господо народни посланици, као што је рекао имој колега Орлић, док ми сада говоримо у Народној скупштини, градоначелник Шапца,Небојша Зеленовић изговара најтеже могуће неистине и клевете на рачун РепубликеСрбије.  
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  Сад су ми колеге показивале, ТВ Шабац и лист „Данас“ преко своје фејсбук страницедиректно преносе излагање Небојше Зеленовића. Ја сам сад то мало слушао.  Говори о томе како министри, високи државни функционери и, пазите добро, појединихашки осуђеници врше притисак на одборнике у Скупштини града Шапца да пређу настрану СНС.  
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  Као главног хашког осуђеника који, наводно, врши притисак на одборнике у Скупштиниграда Шапца, Зеленовић апострофира господина Веселина Шљиванчанина који је,наводно, био код једног одборника у Шапцу и наговарао га да пређе у СНС.  Јасно је да је овде реч о једној флагрантној лажи, али и невероватном притиску надржаву Србију у тренутку када држава Србија води, можда, једну од судних битака заКосово и Метохију.  И ви и ја, господине Стефановићу, и многе друге овде колеге који седимо нисмо увекбили на власти. Били смо много година у опозицији, али нам никад није пало на памет даодемо било где у бели свет, пред било коју међународну институцију и међународнифорум и да лоше причамо о својој сопственој држави. Никада то нисмо радили. Ово јепреседан у политичкој историји Србије, да градоначелник Шапца, који је, узгред будиречено, само про форме градоначелник, стварни локални кнез у Шапцу је ДушанПетровић, то грађани морају да знају, човек који је директно повезан, од како је изабранза тада председника СО Шабац 1996. године, директно повезан са шабачкомнарко-мафијом. Он се дружио са извесним Моравом, са браћом Сувајџић. Дакле, то суноторни криминалци. Он је стварни управљач града Шапца.  Тај Небојша Зеленовић је у ствари само његова продужена рука, али оно што НебојшаЗеленовић неће да каже данас у Савету Европе то је и оно што сте ви, господинеСтефановићу, говорили, да је ДРИ у 2015. години пронашла да је буџет града Шапцаоштећен за преко пет милиона евра. то су урадили Небојша Зеленовић, Душан Петровићи они који управљају градом Шапцем.  Небојша Зеленовић износи и неистину како СНС није на власти само у Шапцу, Чајетини иПараћину. Неће да каже да постоје и неке друге локалне самоуправе у којима СНС нијена власти. Ми, рецимо, нисмо на власти у Свилајнцу. Ја сад ово морам да кажем затошто су ме поједини грађани Свилајнца замолили. Да није било Александра Вучића, даније било Владе Републике Србије, Свилајнац би, као и Шабац, доживео потпунукатастрофу 2014. године услед незапамћених поплава и то је била стратегија опозицијеу Србији, да се не чини ништа. Душан Петровић је тврдио како Александар Вучић лажеда Шапцу прети опасност од Саве, да се манипулише са нивоом водостаја реке Саве.Иста вам је ситуација била и у Свилајнцу. Да нисмо правовремено реаговали у тимлокалним самоуправама, и у Шапцу и у Свилајнцу и на многим другим местима где суНебојша Зеленовић и њему слични на власти, те општине, односно ти градови би билибуквално потопљени, као у библијска времена.  Наравно, он то неће да каже данас у Стразбуру пред Конгресом локалних и регионалнихвласти, али ће на најгори могући  начин да оптужује сопствену државу, председникаРепублике, Владу како наводно вршимо притисак да се промени власт у Шапцу и у свимтим општинама, односно градовима где СНС није на власти.  Уместо тога врши се харанга и линч. Ево, ја вам показујем данашње издање листа„Данас“. Ја мислим да је ово незабележено још од времена Гебелса и Адолфа Хитлера,да се на централним страницама листа „Данас“ води најгора могућа кампања противБобана Бирманчевића, Блаже Кнежевића, Александра Пајића, СНС, против ВеселинаШљиванчанина. Људи се оптужују за невероватне ствари у којима никада нисуучествовали, са којима немају апсолутно никакве везе, сем што су указивали да се уШапцу краде од стране локалне власти и да је тај град економски потпуно девастиран.  Ми нећемо тужити никада ниједан медиј. То је и Александар Вучић данас рекао, алиграђани Србије треба да знају, нека знају и грађани Шапца, и грађани Чајетине, играђани Параћина, и грађани Свилајнца и грађани свих оних других локалнихсамоуправа у којима СНС није на власти – није ствар у томе да ли је СНС на власти илиније, ствар је у томе што они који пљачкају грађане Србије на себе навлаче оделополитичара и то опозиционог политичара и онда мисле да су заштићени од правногпоретка Републике Србије. Нека им то служи на част.  ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ: Захваљујем.  На члан 2. амандман је поднео народни посланик Мирко Крлић.  Изволите колега Крлићу.  МИРКО КРЛИЋ: Хвала господине председавајући.  Господине министре са сарадницима, даме и господо народни посланици, док небо непадне на земљу поплава ће бити највећа природна катастрофа која нас може задесити,тако смо бар мислили док се није појавила ова друга пошаст, а она се колоквијално зовеСавез за Србију, а представља поплаву Србије политичким муљем токсичног садржајаса врло непријатним мирисом.  

 7 / 9



Један обичан скупштински дан - О СНС „амандманима“, опозицији и „Савезу лопужа, превараната, џабалебароша, лезиједовића, луфтигуза, вјетрогоња и сецикеса“

Пише: Марко Атлагић, Владимир Орлић, Александар Мартиновић и Мирко Крлић
четвртак, 22 новембар 2018 10:17

  Тужно је када је неко ко је синоним гашења медијских слобода организује јавноинформисање као што је Драган Ђилас, када неко тужи медије и кривично гониновинаре, а тог је садржаја. Ђилас који је себи сличнима и са собом сличнима силом отеокомплетан медијски маркетинг, угасио преко стотину малих агенција, талентованих људикоји су се борили на тржишту, на отвореном тржишту равноправно својом памећу,талентом и знањем, а такве утакмице од 2000. године никада није било.  
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  Све је било у функцији стављања под контролу медијског простора и то целокупногзарад личне политичке промоције и наравно енормног богаћења на рачун грађанаСрбије. Неко ко са Шолаком и Зеленовићем данас гради и медијску и политичкустратегију, како избрукати Србију у свету, како приказати ову земљу као простор мраказаслужује сваки презир. Неписменост, нестручност и простаклук једини су савезнициове јадне коалиције тако да су Лепомир и Суљо само почетак поплаве психијатријскихслучајева унутар коалиције. Када тако раде онда имате посланике без легитимитета,онда имате странку без чланова и онда имате опозицију која бежи од избора као ђаво одкрста.  ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ: (Владимир Маринковић): Хвала вам.  МИРКО КРЛИЋ: Молим вас, да се вратим на амандман …  ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ: Немате више времена, истекло вам је време.  (Приредио: НСПМ)
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