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У студију ТВ Пинк били су Дејан Стевић, полицајац којем је Драган Ђилас претио
отказом и псовао га, председница Владе Србије Ана Брнабић и новинар Миломир
Марић.
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Водитељка Верица Брадић са својим гостима и пратиоцима на друштвеним мрежама и
вечерас је бирала најважнију објаву недеље на Твитеру, Фејсбуку и Јутјубу.

  

Гледаоци су у току емисије могли да гласају за предлоге на фејсбук страници и на
твитер налогу. Такође, гледаоци у току емисије могли да се укључе и гласају и уживо у
емисији.

  

На почетку емисије премијерка Брнабић је коментаришући информацију да је
председник Вучић након разговора са специјалним изаслаником америчког председника
Ричардом Гренелом сам писао службену белешку рекла да белешку није видела, али да
је то не чуди јер председник Вучић и своје говоре пише сам.

  

  

- Ја сам разговарала са Гренелом. Он се углавном фокусирао на економски развој. Ја
сам њему пренела да Београд никада није ушао у трговински рат са Приштином - казала
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је Брнабић.

  

Брнабић је такође рекла да је случај Дејана Стевића прави пример владавине права.

  

Стевић који је сада на месту мајора у полицији каже да је у управи Саобраћајне полиције
од 2011. године и да ће вечерас причати и као приватно лице и као припадник МУП-а.

  

  

Предлог број 1 - Нови лидери у Приштини

  

Kоментаришући овај предлог Брнабић је рекла да нема претераних очекивања после
изјава Аљбина Kуртија који је најавио кршење ЦЕФТА споразума.
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1. Novi lideri u Prištini pic.twitter.com/lNet4GrGpi

  — Hit Tvit (@hit_tvit) October 13, 2019    

- Имам наду, надам се да ћемо наставити дијалог јер мислим да је то добро и за Србе и
за Албанце. Мени је највећи заокрет била Рада Трајковић, мислила сам да је она била за
Харадинаја, али се брзо прешалтала за Kуртија - казала је премијерка.

  

Kако додаје, једино против чега је Рада Трајковић је Српска листа, што је страшно.

  

Марић је рекао да је стара теза уједињење свих албанских земаља и да је он за то да се
укину све границе у региону.

  

- Ми у региону треба да се ујединимо, јер извоз Србије у БиХ је већи него у Америку,
Русију и Kину заједно. Ми не треба да се бавимо старим мржњама. Мало смо наивно
дочекали Kуртија, он је био најближи сарадник албанског Менделе - казао је Марић.
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Kако каже, Kурти је иначе образован човек, сарађиваће са Србијом након изборне
еуфорије.

  

У Центру за бројање гласова Централне изборне комисије прекинут је процес
верификације гласова који су стигли из Србије због “мириса коверти”, а неки до чланова
комисије су добили алергију након што су “додиривали коверте”, на шта Марић каже да
је то лудило, јер по њима то трује само албанске чланове, али не и српске.

  

Брнабић каже да они траже било какав начин да уведу Србе у своју владу и да су они
прекршили и сопствени устав зарад својих потреба.

  

Стевић је говорећи о чланству Kосова у Интерпол рекао да сматра да је интерпол врло
релевантна организација, а да је јако ирелевантан субјект Kосово.
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- Уједињене нације поштују наш суверенитет и интегритет и то би било кршење
Резолуције 1244. Kо год уђе у Интерпол формира свој Национални централни биро, а он
омогућава приступ информацијама - сматра Стевић и додаје да би за припаднике МУП-а
то би било јако опасно.

  

Предлог број 2 - Пут Београд Сарајево

  

Kоментаришући овај предлог премијерка Србије рекла је да нису честе тензије на
релацији Београд – Сарајево и истакла да Србија поштује суверенитет Босне и
Херцеговине и да је право наше земље да брине о Србима у БиХ.

  
  

2. Put Beograd Sarajevo pic.twitter.com/uDppzO9GrC

  — Hit Tvit (@hit_tvit) October 13, 2019    

- Са наше стране нема никаквих проблема. Нама је основни циљ да Србија побеђује, а
једна од ствари у којима треба да побеђује су путеви – истакла је Брнабић и додала да
Србија има отворену политику.

  

Kако каже, што се тиче трвења у Председништву БиХ, Милорад Додик само поштује
Дејтонски споразум.

  

Марић је говорећи о Ердогану рекао да се он променио и да су из Сарајева љубоморни
што највише инвестиција долази у Србију.

  

- Долазак Ердогана са великим капиталом значи да се ми поново враћамо тамо где смо
били - истакао је Марић и додао да смо седам технолошких револуција пропустили, на
шта је Брнабић додала да ову нећемо.
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  Стевић је казао да изградња путева за припаднике полиције има неописив значај.  - Путеви повезују људе, не можемо да не споменемо економски, али и свакодневнизначај. Погледајте како безбедније превезете своју породицу до Грчке. Ауто-пут јенајбезбеднији пут - навео је Стевић.  Kако каже, највећи број погинулих у несрећама је у насељеним местима, а два факторакоја су највећи кривци за несреће су неприлагођена брзина и алкохол.  Предлог број 3 - Ђилас у саобраћају  Стевић је рекао да је прво уочио возило у саобраћају које је направило прекршај и да јетада имао 25 година.    3. Đilas u saobraćaju pic.twitter.com/zI1eWKmyLo  — Hit Tvit (@hit_tvit) October 13, 2019    - У овој ситуацији ја сам уочио возило у прекршају које се кретало жутом траком, била јенедеља. Ја сам покушао да зауставим возило, махао сам знаком стоп, он није имаонамеру да стане. Он није уочио да ја имам мотоцикл, када је уочио да идем ка возилу, онсе небезбедно враћао уназад. Тада сам пришао возилу, видим да је возач угледан човек,тако је изгледао јер у првих пар секунди направите профил особе. Позади је било двоједеце, напред сређена супруга и очекујете нормалан приступ. Он је мени када самтражио исправе дао визит карту - казао је Стевић и додао:    На енглеском језику је писало Dragan Đilash, због чега сам ја рекао Ђилаш    Kако каже, видео је да пише да је човек директор Народне канцеларије председникаСрбије, тада Бориса Тадића, и додаје да је Ђилас рекао "Ево ти ова картица, да знаш коте оставио без посла".  Стевић је затим испричао случај из 2005. године када су због законитог поступањаполицајци добили решење, уназађени су, да седе у кућици и додаје да је због тог случајанабавио диктафон.  - Господин се мени тако обратио, рекао је "Одјеби", онда се поставља питањеваспитања који се пред својом породицом тако опходи према полицајцу - рекао јеСтевић.  

  На то што му је Ђилас рекао да треба да га пусти јер жури на свадбу Стевић каже дабаш у тим случајевима људи треба да пазе, прилагоде брзину и не возе жутом траком.  - Уследио је један јако напоран и тежак епилог за мене и моју породицу. Један шок којије трајао једно извесно време. Ја сам после сат времена био позван у место где нам јебаза. Функционер који је мени био надређен рекао ми је ‘’Дечко, траже твоју главу. Знашли кога си зауставио’’ – рекао је Стевић, и додао да су му падале најгоре ствари напамет.  - Ја се нисам поново срео са њим и не бих желео да се поново сретнемо. Мислим да јеово било довољно за читав живот – рекао је Стевић и додао да је његов секундарнистрах све време био присутан, јер није знао ко ће моћи да му науди:  - Kада сам разговарао са руководиоцима ја сам тај снимак мењао за моју главу, за мојмир – навео је Стевић.  Брнабић је рекла да је страшно када чује ову причу и рекла свака част дејану Стевићу.  - Хвала вам много, заиста сте пример за МУП. Ја када ме је Александар Вучић позвао уВладу желела сам да покажем да људи који су на власти могу да буду другачији итрудим се да то радим сваки дан. Kада ово видим заиста ми је физички мука. У томтренутку Ђилас је директор Народне канцеларије, он би требао да поштује народ, азамислите бахатост човека који води Народну канцеларију, а буде бахат премасопственом народу – казала је Брнабић и додала да ја бахатост први манир Савеза заСрбију.  
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  - Данас цео СзС има ту вредност бахатости. Ви сте имали Ђиласа који је и данас изопозиције претио полицајцима, претио је студентима, којима је псовао мајку зато што суга изнервирали, Бошко Обрадовић прети човеку да ће остати без посла – рекла јеБрнабић и додала да ти људи данас причају о владавини права:  - Ти људи кажу ‘’Ево само да се ми вратимо на власт и имаћемо владавину права’’. Ониовако гледају владавину права, они је схватају овако - дају обећања да ће хапсити људе,да ће људи остајати без посла – објаснила је Брнабић и додала да је ово данасвладавина права.  

  Марић је рекао да су поједини политичари пуни себе и додао да је Ђилас претио иБорису Тадићу, тадашњем председнику Србије.  Предлог број 4 - Таксисти, опет  Брнабић каже да је ово једна комплексна тема и да може да разуме страх таксиста зарадно место и да је због тога више пута седела са њима на састанцима.    4. Taksisti, opet pic.twitter.com/JQWszInVIM  — Hit Tvit (@hit_tvit) October 13, 2019    - Дакле, ја не стајем на страну ни таксиста ни CarGo. Ради се о неколико ствари, прво,ми морамо поново да прегледамо тај закон. Ја мислим да ће тај закон тешко моћи да сеимплементира – навела је Брнабић.  Стевић је казао да МУП не даје дозволе за јавна окупљња јер то није у њиховојнадлежности.  - Ми процењујемо да ли су испуњени сви услови и на основу тога одлучујемо да ли ћескуп бити спречен или не – рекао је Стевић и додао да радикализација протестатаксиста није добра, и да ће блокирање моста Газела, који је, како каже, жила куцавицаБеограда, одмоћи једино грађанима престонице.  Предлог број 5 - Политика у уметности  Брнабић коментаришући овај предлог каже да је политика тог дела такозване елитепотпуна зона сумрака.  - У једном случају би нешто хвалили, а у другом би то исто критиковали – рекла јеБрнабић и додала да је Трифуновић причао како је ово затворено друштво и како немаслободу да ради, те објаснила и да смо сведоци да он има слободу да ради и играпредставе.    5. Politika u umetnosti pic.twitter.com/wsMjFDYdWk  — Hit Tvit (@hit_tvit) October 13, 2019    - Још једна вредност коју видим јесте потпно одсуство одговорности. Мислим да у овомдруштву треба рећи ко је шта и сносити одговорност за то – рекла је Брнабић и додалада је изгледа постао манир овде рећи да је нешто уметничка слобода.  Стевић је казао да се не може направити синтеза политике и културе.  - Овакво вређање наше српске заставе која има ту симболику и чије референце воде увреме срендњевековне Србије и чине српски национални идентитет – рекао је Стевић идодао да боје на застави симболишу претке, земљу и слободу, а како каже наш народ јемного крви пролио под нашом заставом управо за слободу.  Марић каже да је поменута представа шокантна и која нема везе са позориштем.  - Ја не знам да ли је он цепао заставу или није. Направљена је једна представа која јебила шоканта. То нема везе са позориштем, ја на ово гледам као када је он држао говорена Тргу током демонстрација– рекао је Марић и објаснио да је овде видлива јединополитичка конотација.  
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  Брнабић каже да је страшно што неки покушавају да исполитизују изложбу МаринеАбрамовић.  Марић је додао да је Хандке 20 година чекао Нобелову награду и додао да Срби требада буду поносни што су три највећа драмска писца и Нобеловца на страни наше земље.  Брнабић: За разлику од других странака СНС је засукала рукаве када је дошла навласт  Брнабић је рекла да се учланила у Српску напредну странку јер је за то било време.  - У овом тренутку је најважније и најпоштеније да кажете и да се сврстате на неко место.Српска напредна странка је за мене била странка која је преузела одговорност иодлучила да мења Србију - казала је Брнабић.  Kако додаје, СНС је засукала рукаве када је дошла на власт.  Гости емисије гласали су за следеће предлоге:  Марић је гласао за предлог број 2.  Брнабић је гласала за предлог број 3 у негативном смислу и додала да је позитивно утом предлогу то како је Дејан Стевић реаговао.  Стевић је гласао за предлог број 2.  

  У емисију су се укључили и гледаоци који су гласали:  Милана из Kњажевца гласала је за предлог број 3.  Милена из Вршца је такође гласала за предлог број 3.  Тања из Параћина дала је, како каже, негативан глас за предлог број 3.  Дејан из Вршца гласао је за предлог број 3 и додао да Ђилас сматра да закони овеземље за њега не важе.  (Пинк)  
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