
Ана Брнабић: Влада Србије ће знати и умети да сачува безбедност свих грађана и уставни поредак, неће проћи покушаји прекрајања изборне воље
среда, 08 јул 2020 23:36

Премијерка Ана Брнабић је, поводом протеста у Београду, у којима је у ноћи између
уторка и среде повређено више десетина полицајаца и грађана, поновила да ће Влада
Србије "знати и умети" да сачува безбедност свих грађана и уставни поредак.

  

  

Она је оценила да протест у уторак испред Дома Народне скупштине "није имао никакве
везе" са најављеним мерама због епидемије коронавируса.

  

"То је најнасилнији протест у не знам колико година, на којем су се окупиле десничарске
организације, озбиљни хулигани", објаснила је она за телевизију Пинк.

  

"Једини циљ тог протеста је био да се ослаби Србија и наша позиција пре разговора
председника Александра Вучића у Паризу, Берлину, Бриселу", поновила је премијерка
речи Вучића.
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По њеним речима, "снажна Србија нема много пријатеља".

  

"Многи ће учинити шта год могу да ослабе и економску и политичку позицију Србије",
казала је Ана Брнабић.

  

Она је оценила да Србија "никад није била политички стабилнија" и додала да "неће
проћи" "покушаји прекрајања" изборне воље грађана.

  

Казала је и да ће њена влада "знати да сачува демократију", наводећи да нико не сме да
удара, као у уторак увече, опозиционог политичара Вука Јеремића зато што се не слаже
с њим или да "разбија главу", као у среду, другом опозиционом лидеру, Сергеју
Трифуновићу.

  

Одбацила је критике европских званичника поводом поступања полиције на протесту,
наводећи да су "много оштрије реакције полиције биле на протестима у Паризу, Берлину,
Лондону".

  

"Заиста ме чуди како људи попут Тање Фајон или Дуње Мијатовић не знају да су у
Скупштину у уторак упали људи који су организовали 'народне патроле' против
миграната. Они 100 посто сигурно знају какве вредности заступају ти људи", казала је
Ана Брнабић.

  

Додала је да је полиција Србије у уторак увече требало да поступи "како јој је наложила
Влада Србије у циљу очувања уставног поретка", а "не онако како јој кажу Тања Фајон,
Тонино Пицула или неко из Европског парламента".

  

У вези с најављеним новим епидемиолошким мерама, најавила је да ће Влада Србије
"учинити све што је потребно да се сачувају животи грађана и здравствени систем".

  

 2 / 3



Ана Брнабић: Влада Србије ће знати и умети да сачува безбедност свих грађана и уставни поредак, неће проћи покушаји прекрајања изборне воље
среда, 08 јул 2020 23:36

"Ја сам против страшних рестриктивних мера јер морамо дати шансу привреди да
преживи. У марту смо имали 'здраву касу', а сад смо се већ истрошили на подршку
привреди и грађанима, на више од 400.000 тестова. Одакле паре за респираторе, за
заштитну опрему? Покушавамо зато да балансирамо, надам се да то можемо због
привреде, а гарантујем да ћемо победити овај налет, и привредно", казала је премијерка.

  

Вулин: Протести су покушај изазивања грађанског рата у Србији

  

Министар одбране Александар Вулин оценио је да су сукоби демонстраната и полиције у
Београду, покушај изазивања грађанског рата у Србији.

  

Вулин је за телевизију Пинк рекао да су "непријатељи Србије јуче и вечерас искрено
срећни" због инцидената у Београду.

  

"Видели сте реакције читавог окружења у којима се напада српска држава, у којима се
од ње тражи да допусти силеџијама и фашистима да преузму власт без избора", оценио
је министар.

  

Оценио је да скупови "немају везе са протестом против ванредног стања или
епидемиолошких мера" већ да је то "чист покушај да се насиљем дође на власт, да се
понизи и уништи српска држава", сматра Вулин.

  

(Бета)
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