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Нови снимак сукоба демонстраната и припадника Жандармерије забележен је у
Београду, када је више припадника те јединице шутирало и ударало пендрецима
младића који је лежао на улици.

  

  

На снимку се види како припадници Жандармерије јуре демонстранте Теразијама.

  

Потом се на улици види један мушкарац кога прво ударају двојица жандарма, а потом и
читав кордон, када се већ нашао на земљи.

  
  

Ево, господине Стефановићу @NesaStefanovic  и Вучићу @avucic  мала помоћ
тужилаштву и надлежним институцијама око детектовања хулигана и монструма који
"упражњавају неконтролисано насиље и руше углед Србије". 
https://t.co/NTYlVCZMhm
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  — Ђорђе Вукадиновић (@djordjenspm) July 8, 2020    

Младић је покушавао да се заштити од удараца пендрецима и ногама, да би га након
тога жандарми подигли и однели на тротоар.

  
  

Ne. Nisi samo radio svoj posao. Tvoj posao nije da usput šutneš u glavu čoveka koji nepomično
leži. Ne. Nisi samo slušao naređenja.Nisu ti naredili da u trku udariš pendrekom po bubrezima
dečka koji ne daje znake života. Ti nisi narodna, već naVodna milicija. Kriminalac i sadista

  — Bojan Pajtić (@PajticBojan) July 8, 2020   
  

Veliki pozdrav svim ušuškanim javnim ličnostima koje konstantno ćute o represiji ove vlasti. Ja
nemam drugo mišljenje sem da ćutanjem odobravate sve ovo. Možda i mislite drugačije, ali
neoglašavanjem zaista ispada da odobravate da POLICIJA TUČE GRAĐANE SRBIJE, ljude
koji vas vole

  — Vlado Georgiev - Barba (@VladoGeorgiev) July 8, 2020    

Нови Сад: Инспектор Никола ногом гази малолетног дечака на бициклу који се ту
случајно затекао

  

То је та Стефановићева војска, која за 60.000 динара плате попут усташа млати свој
народ, браћу, очеве, комшије, родбину, пријатеље... Вероватно му је највећи узор у
животу његов земљак бахати Зоран Бабић, који у СНС Србији још није одговарао јер се
његов службени ауто закуцао у пуној брзини у кола на наплатној рампи и убио Станику
Глигоријевић на правди Бога.

  
  

Prenosim.
  
  "Dečak se slučajno zatekao tu vozeći bicikl ali to nije smetalo policajcu da ga sruši, a onda
veliki junak, inspektor Nikola iz Vrnjačke Banje na prinudnom radu u Novom Sadu, nabija
dečaka na koleno i odlazi u službeni auto jer ga zabolela noga od udarca."
  
  Odgovaraće. pic.twitter.com/XBKMj2Uh5G

  — Ivan Mandić (@the_mandic) July 8, 2020    
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Слика из Новог Сада доказ је томе. Случајног бициклисту, малолетног дечака, оборили
су на земљу, газили, ударили, а онда му бацили бицикл.

  

– Дечак се случајно затекао ту возећи бицикл, али то није сметало полицајцу да га
сруши, а онда велики јунак, инспектор Никола из Врњачке Бање на принудном раду у
Новом Саду, набија дечака на колено и одлази у службени ауто јер га заболела нога од
ударца. Одговараће – каже Иван Мандић у твиту.

  

(Н1, Србин.инфо, Директно.рс, НСПМ)
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