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 Србија неће толерисати насиље ни под каквим изговором, изјавила је данас
председница владе Ана Брнабић и истакла да се нада да ће и правосудни органи, попут
полиције, брзо и професионално реаговати на напад на лидера опозиционе Левице
Србије Борка Стефановића.

  

  

- Република Србија, Влада Србије неће трпети било какво насиље под било каквим
изговором. Не можете да оптузујете ни владу, ни председника за стварање било какве
атмосфере линча и насиља - рекла је Брбабић новинарима у Београду и подсетила да су
лидери Савеза за Србију "нажалост, позивали и на силовање и на вешање".

  
  

Ја сам била са председником Александром Вучићем када смо добили информацију о том
нападу и знам каква је његова реакција била, колико се изнервирао због тога и рекао да
такве ствари не смеју да се дешавају у Србији, да то није лице Србије и оно што је Србија
данас и да насилници морају да се приведу правди

    

Нагласила је да је након напада на Борка Стефановића МУП реаговао брзо и
професионално.

  

- Ја сам била са председником Александром Вучићем када смо добили информацију о
том нападу и знам каква је његова реакција била, колико се изнервирао због тога и
рекао да такве ствари не смеју да се дешавају у Србији, да то није лице Србије и оно што
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је Србија данас и да насилници морају да се приведу правди - рекла је Брнабић.

  

Додала је да се нада да ће сада правосудни органи реаговати брзо и једнако добро као
што је реаговао МУП.

  

Вукадиновић: Вучић преко својих сопствених медија данима сеје атмосферу
мржње, и онда је само питање када ће се збити овако нешто

  
  

Наравно да није Вучић послао ове сподобе да нападну Борка. Али он, лично, као и преко
својих отровних медија, данима сеје атмосферу мржње, шири хистерију и оптужује
опозицију да за рачун Харадинаја "руши државу". И онда је само питање када ће се
збити овако нешто. Или још горе...

  — Ђорђе Вукадиновић (@djordjenspm) November 23, 2018    

ПОГЛЕДАЈТЕ ВИШЕ: Борко Стефановић: Ово је покушај убиства; Ђилас: Вучић је
најдиректнији и главни кривац за ово што се догодило Борку; Тадић: Свака
подршка ЕУ оваквом режиму је бесрамна

  

(Танјуг)
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