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Председница Владе Србије Ана Брнабић истакла је да ће држава и све њене
институције заштитити правни поредак као што се то чини у свакој демократски уређеној
земљи. Она је за нереде оптужила опозиционе политичаре.

  

  

"Најоштрије осуђујем вандализам политичара који стоје иза насилног упада у Скупштину
Србије у тренутку када се држава и здравствени систем суочавају са најтежим ударом
коронавируса од почетка пандемије", навела је Ана Брнабић, преноси РТС.

  

Пошто нису могли да у Скупштину Србије уђу на изборима поново су показали своје
право насилничко лице покушавајући да стекну политичке поене на највећој кризи на
планети од Другог светског рата, рекла је премијрека.

  

Она је истакла да број новозаражених у свету свакога дана расте и да је због тога
важно да будемо јединствени и пружимо сву неопходну подршку нашим здравственим
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радницима који се предано боре за сваки живот у Србији.

  

Грађани незадовољни због најављених мера окупили су се у уторак увече испред
Скупштине Србије протестујући због најављеног увођења полицијског часа. 

  

Јоксимовић: Крајње опасне намере

  

Министарка за европске интеграције Јадранка Јоксимовић оценила је да демонстрације
и тренутак у ком се дешавају "указује на крајње опасне намере", а да су демонстранти
"политички инструирана скупина неодговорних".

  

"Не само да је скандалозна употреба насиља над институцијама наше земље, посебно
над парламентом, већ и тренутак у којем су политички инструирани насилници
предузели овакав чин указује на крајње опасне намере, које угрожавају наше грађане и
њихову безбедност и заштиту јавног здравља", рекла је Јоксимовић.

  

Она је оценила да су демонстранти показали да су "из политичке нетрпељивости и
личних политичких интереса спремни да угрози права осталих грађана".

  

Министарка је такође осудила нападе на новинаре током демонстрација и на сниматеља
Тањуга. Агенција Тањуг је претходно јавила да су непознате особе напале два њихова
сниматеља.

  

(Бета, Фонет)
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