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Нереде на улицама више градова у Србији министар унутрашњих послова Небојша
Стефановић је оценио као огољено насиље којим је покушано насилно преузимање
власти без воље народа и без учешћа на изборима. Он је казао да је у нередима у
Београду повређено 10 полицајаца, од којих један тешко који је задобио прелом обе
ноге. Стефановић је казао да је полиција била мирна и није реаговала све док им живот
није био угрожен.

  

  

"Могли сте да видите од првог тренутка, можда то није било јасно јуче, али данас је
могао да види цео свет, потпуно мирно и уздржано понашање полиције која је била
мирно повучена, која је трпела гађање бакљама, каменицама, циглама, каменицама од
два три килограма", рекао је Стефановић на конференцији за медије.

  

Он је додао да је полиција била изложена покушају линча и да је почела да интервенише
тек када им је живот био у опасности, а насиље над њима постало неиздрживо.
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Министар полиције је казао да су припадници полиције нападани заштитним оградама,
лопатама и молотовљевим коктелима. За полицајца који је тешко повређен и коме су обе
ноге поломљене рекао је да је повреде задобио пошто је био гуран низ степенице да
падне.

  

"Полиција је на нормалан и рационалан начин повратила контролу, предузимала посебне
мере и радње да би грађани Србије имали слободу", истакао је министар полиције.

  

  

Када је у питању употреба сузавца, он је казао да су демонстранти из масе испред
Народне скупштине бацали сузавац на полицију 30 минута, а да је полиција имала
наређење и није користила сузавац.

  

Ministar policije izjavio da policija nije koristila suzavac na protestima pic.twitter.com/FsxTrGep
89

— (@MnkHrs_) July 9, 2020    

"Привешћемо свакога лицу правде, свакога ко се буде дрзнуо да физички угрози било
ког човека, ко буде угрозио нашу имовину… Тражим да надлежна тужилаштва раде свој
посао… Молим их да те поступке ураде у складу са законом најбрже могуће, да не
чекамо правду предуго. Да грађани виде да правна држава функционише у Србији",
казао је Стефановић.

  
  

"ali oni samo rade svoj posao" pic.twitter.com/5ImhPkTvoE

  — king Lupy IV (@lupusaeternum) July 8, 2020    Апеловао на све грђаане да се уздрже
од насиља и поновио да неће бити дозвољено иживљавање над полицијом и другим
грађанима Србије.   

Поводом информација о умешаности страних безбедносних служби, Стефановић је
казао да "наш безбедносни апарат пажјливо анализира појаве које нам указују да
постоји могућност да постоје елементи иностраности у организацији дела
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демонстрација" и додао да ће имати "врло снажан и јасан одговор наших безбедносних
служби".

  

Н1: Жандармерија испалила сузавац, кренула у јуриш и тукла људе који су пали у
стампеду

  

Како јавља репортер Н1, након што је Жандармерија испалила сузавац и кренула у
јуриш, у стампеду су људи падали једни преко других, више десетина њих, а док су били
на гомили, припадници снага безбедности су их тукли пендрецима.

  

  

Та група се једва извукла од тог опкољавања полиције и упутила се ка Ресавској, јавља
репортер Н1.

  

Демонстранти се повлаче ка Теразијском тунелу, ка Лондону и Ресавској.
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Ту су и оклопна кола Жандармерије, а један контејнер гори, наводи репортер Н1.

  

(Н1)
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