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 Председник Србије Александар Вучић изјавио је да обезбеђење које је "бранило упад у
зграду Председништва" није приватно, већ да је реч о припадницима војске, који су, како
је рекао, само штитили закон уз минималну примену силе.

  

  "У присуству између 225 и 228 људи, као и увек када организују протесте, донели су
тоалет папире, некада жврљају по прозорима, некада испишу нешто на зид, и ми то увек
толеришемо. Скратили смо простор за нас, за наше кретање и покушали да то оградом
сведемо на минималну меру, да буду што ближе Председништву. Међутим, у једном
тренутку, у присуству малолетне ромске деце, што је за мене било изненађење да се
тако малолетна лице злоупотребљавају, једно од лица вођа протеста је рекло како сад
иду сви у зграду Председништва, 'сви да упадамо'. Тек када је кренуло насилно рушење
ограде, тада је обезбеђење Председништва одреаговало, без употребе оружја, и
минималном употребом силе их вратило иза ограде", казао је Вучић на конференцији за
новинаре у згради Председништва.   

Вучић је демантовао да се ради о приватном обезбеђењу.

  
  

Они који шаљу децу на протесте морају да преузму одговорност. Да су прескали ограду
у Белој кући, треба да знају да би били изрешетани

    

"Ни о каквом приватном обезбеђењу није реч, реч је о лицима војске који су штитили и
Тадића кад је био овде. Они су само штитили закон, реаговали су веома благо и резултат
позива на упад у зграду Предсредништва је једна огреботина", рекао је Вучић.
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Према његовим речима, то је за наук свима.

  

"Они који шаљу децу на протесте морају да преузму одговорност. Да су прескали ограду
у Белој кући, треба да знају да би били изрешетани. У Србији то тако неће бити.
Користим прилику да позовем припаднике војне полиције и специјалних јединица да не
поштују стрикно закон, да им дозволе све. Следећи пут да не буде обезбеђења, само
девојке, које ће им рећи како да се понашају", рекао је Вучић.

  

Видети још: 

  

Студент Срђан Марковић показао модрице добијене испред зграде
Председништва: Ово је поздрав од Вучића

  

(Н1)
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