
Ана Брнабић о хапшењу др Владимира Ментуса: Приведен је због ометања рада полиције, ја као извршна власт не могу ни да се мешам, нити да утичем на одлуку суда
понедељак, 13 јул 2020 19:55

Др Владимир Ментус је приведен као део групе која је ометала рад полиције, он је
наведен као особа која је вређала полицајце, који су штитили ред и закон током протеста
- све остало је одлука суда, рекла је премијерка Ана Брнабић одговарајући на
новинарско питање о судбини ухапшеног младог научника који је промптно осуђен на 30
дана затвора.

  

  

“Ја као извршна власт не могу ни да се мешам ни да коментаришем одлуку суда, и
свакако не могу да утичем на њу. Ја нисам права адреса за питање зашто је суд донео
такву одлуку. Све остале информације ћу се трудити да пружим као одговорна
председница владе, не само Институту друштвених наука, већ појединцима”, истакла је
Брнабић.

  

Она је рекла да јој се обраћало доста људи.
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“Одговарам им и мејлом и телефоном. У том смислу немамо шта да кријемо. Стојим при
томе да су припадници МУП дали све од себе да сачувају мир, ред и закон – и да су
реаговали кад је било апсолутно неопходно, а то је кад је неко хтео да упадне у државне
институције и када је био угрожен њихов живот”, истакла је Брнабић претхнодно
потврдивши да јој је писао директор Института друштвених наука, Горан Башић, након
чега се она распитала код Министарства унутрашњих послова о др Владимиру Ментусу.

  

(Нова.рс)

  

Видети још:  УНЕСКО Катедра за биоетику за Европу: Захтевамо хитно пуштање на
слободу научника, Владимира Ментуса, као и свих других који су на исти начин
ухапшени и процесуирани

  

Социолошко друштво: Наш члан др Владимир Ментус ухапшен је, претучен и
бесправно осуђен на 30 дана затвора само зато што се затекао на месту полицијске
акције
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