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БЕОГРАД - Потпредседник Српске радикалне странке Драган Тодоровић рекао је
вечерас да његова странка није одговорна за нереде на крају скупа подршке хашком
оптуженику Ратку Младићу и оценио да су "државни органи поступили у складу са
политичким интересима, а не професионално".

  

"Пред сам крај митинга нека неидентификована група, не из редова људи који су дошли
на митинг, кренула је плански да прави нереде. Чујем да је приведено 70 људи, хајде
више да видимо ко су ти приведени, коме припадају, хајде да видимо ко су ти људи са
капуљачама који се виде на снимцима", рекао је Тодоровић за агенцију Бета.

  

Потпредседник СРС је оценио да је његова странка "перфектно" организовала митинг у
Београду у кратком временском периоду и да би он сигурно протекао без инцидената да
су "државни органи поступали професионално".

  

Нереди су почели око 20.45 када је део окупљених напао полицајце камењем и
флашама. Функционери СРС позвали су окупљене да се мирно разиђу, али се неколико
стотина демонстраната ипак сукобило са полицијом. Полиција и даље потискује мање
групе демонстраната из центра Београда. Директор полиције Милорад Вељовић рекао
је за агенцију Бета да је за сада приведено најмање 70 изгредника.

  

Вељовић: Полиција контролише ситуацију, око 70 приведено

  

Полиција у Београду „у потпуности контролише ситуацију” након нереда који су избили
на крају митинга подршке хашком оптуженику Ратку Младићу који је организовала
Српска радикалне странка, рекао је вечерас директор полиције Милорад Вељовић.
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Директор полиције је за агенцију Бета казао да је за сада приведено више од 70
учесника у нередима.

  

Вељовић је казао да у овом тренутку нема извештаја о повређенима.

  

Акција полиције и даље траје, а полицајци у опреми за сузбијање демонстрација
потискују мање групе демонстраната ка Калемегдану.

  

Нереди су почели око 20.45 када је група демонстраната напала полицајце камењем и
флашама. Функционери СРС позвали су окупљене да се мирно разиђу, али се неколико
стотина демонстраната ипак сукобило са полицијом.

  

Повређено петоро демонстраната и два полицајца

  

Екипе Хитне помоћи су до 21.30 у Ургентни центар превезле пет повређених
демонстраната и два полицајца, рекла је вечерас агенцији Бета портпаролка Хитне
помоћи Нада Мацура.

  

Двојица полицајаца повређени су у сукобима на углу улица Бранкова и Поп Лукина у
центру Београда, рекла је Мацура и навела да су екипе Хитне помоћ указале несто
раније и једном лакше повређеном полицајцу који је одбио да буде превезен у Ургентни
центар.

  

Такође, Хитна помоћ је збринула и два учесника митинга због колапса.

  

По завршетку протеста Српске радикалне странке због хапшења хашког оптуженика
Ратка Младића дошло је до сукоба демонстраната са полицијом, најпре на платоу испред
Дома Народне скупштине, а потом и у околним улицама када је полиција почела да
потискује изгреднике.
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(Бета)
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