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 МИНИСТАР одбране Александар Вулин сутра ће почети штрајк глађу у Скупштини
Србије, потврђено је "Новостима".

  Њему ће се у томе придружити тридесетак посланика владајуће већине у републичкој
Скупштини, а истовремено ће то учинити део одборника власти у скупштини Града
Београда. На тај начин, како наводи извор "Новости" они желе да укажу на "насиље које
спроводе Бошко Обрадовић, Драган Ђилас и Вук Јеремић".

  

Министар ће током дана своју одлуку саопштити председнику Вучићу, премијерки
Брнабић и својим сарадницима у министарству.

  

Вулин је већ једном организовао сличан протест када је 2003. године три недеље
штрајковао глађу у притвору. Он је тада био ухапшен после сукоба на протесту због
хапшења и изручења мајора Веселина Шљиванчанина Хашком трибуналу.
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Весић потврдио за Н1 да ће штрајковати глађу: Обавестите о томе и Драгана
Ђиласа

  

Заменик градоначелника Београда Горан Весић потврдио је за Н1 да ће ступити у
штрајк глађу.

  

На питање Н1 да ли је тачна информација која се појавила у медијима у вези са најавом
да ће штрајковати глађу, Весић је кратко одговорио: "Да, обавестите о томе и Драгана
Ђиласа".

  

Агенција Тањуг је радније данас пренела Весићеву изјаву да ће то учинити заједно са
одборницима владајуће већине у Скупштини Београда.
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"Не видим други начин да се цивилизовано и разумно одупремо хулиганизму дела
опозиције, који ометају радове у центру Београда, уништавају имовину грађана и терају
инвеститоре из нашег града, осим да започнемо штрајк глађу. Како ми у Граду, тако
одборници Скупштине града и градских општина", навео је Весић раније данас, а пренео
Тањуг.

  

Истовремено, поједини медији су објавили информацију да ће у петак у штрајк глађу
ступити и министар одбране Александар Вулин. На то је реаговао Војни синдикат Србије
који је саопштио да ће се придружити министру у штрајку глађу.

  

(Вечерње новости-Н1)

  
  

Ако сам добро разумео представници власти биће у штрајку глађу док се не испуне
захтеви о смени опозиције. Вулин, Весић и екипа неће бити на свом радном месту за које
примају државну и градску плату све док не издејствују оставке опозиционих лидера.
Ово је луђе од Жељка Митровића

  — Бошко Обрадовић (@BoskoObradovic) April 11, 2019    

Monti Monti Pajton... pic.twitter.com/Iq3O1xWgpR

— Zoran Lutovac (@ZoranLutovac) April 11, 2019     
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https://twitter.com/BoskoObradovic/status/1116377724665442304?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/Iq3O1xWgpR
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