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 Министар унутрашњих послова Небојша Стефановић говорећи о протестима у више
градова широм Србије рекао је да су то "високополитички протести".

  Како каже, реч је о протестима који нису пријављени, а као организаторе помиње
чланове опозиције.

  

"Сви заједно су организатори. Саша Јанковић, Вук Јеремић... Они се некад не појаве
лично, али имате ситуацију да су ту људи из света политике. Стевановић у Крагујевцу,
Локални фронт у Краљеву који је био део Јанковићевог штаба. У Београду су то били
људи из покрета 'Не да(ви)мо Београд... Све се види, они стоје у првим редовима, то
нису тајни подаци, сами их објављују, поносе се тиме", рекао је Стефановић за
телевизију Пинк. 

  

Стефановић је навео "да се на протесту појављују и Бранко Миљуш, Марко Живковић -
син Зорана Живковића из Нове странке, Ђорђе Вукадиновић, као и лидер покрета
Двери Бошко Обрадовић који се појавио са децом из средње школе у Чачку".
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"Они данас предводе те људе, они их на неки начин каналишу, ништа спорно није", каже
Стефановић за Пинк.

  

Према његовим речима, реч је протестима после "потпуно чисте и јасно изражене
народне воље" који нису пријављени и стога су незаконити, али то "није никакав
проблем".

  

Како каже, "каква је то диктатура када ви дозвољавате све протесте у земљи у којој су
они пре само два дана доживели убедљив изборни пораз".

  

"Морам да се извиним, јавило нам се много грађана који нису могли да се крећу. Морам
да се извиним, немамо пријаву скупа, па ни трасу кретања. Заузму више саобраћајница
па се блокира саобраћај на два, три сата. Немамо друга решења осим да зауставимо
саобраћај", додаје он.

  

На питање новинара телевизије Пинк да прокоментарише писање листа "Ало" да је
оганизатор протеста "Легијин човек", као и писање "Информера" о Сорошу, Стефановић
наводи да "то не може да коментарише" и да "медији имају право да пишу шта хоће".

  

"Појављују се разни људи, не кажем да је реч о криминалном протесту, али да се ови
људи појављују, да је ово високополитички скуп, а да су организатори чланови штабова
опозиције, то јесте. Са друге стране само у три општине Вучић није победио, у свим
осталим је убедљив. Људи то морају да знају", наводи Стефановић за Пинк.

  

Такође, навео је да не мисли да постоји безбедносна угроженост.

  

"Докле год је мирно нека то раде. Имали смо једну ружну ситуацију писања графита на
споменику 'Играли се коњи врани' испред Скупштине. То наши људи сада треба да
чисте... Није ми било јасно ни уништавање 'зида плача. Две године стоји ту, не разумем
зашто. Требало би да се обрати пажња, неки људи носе алкохол, они који конзумирају
могуда се окрену неким другим стварима... Да баце каменицу. Нема потребе за тим",
оцењује Стефановић.
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