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 Поповић Ивковић: Вешала носиле присталице Двери и СЗС

  

Државна секретарка у МУП-у Србије Биљана Поповић Ивковић потврдила је данас да су
идентификовани младићи који су носили импровизована вешала на протестима у суботу
у Београду и да се ради о присталицама покрета Двери и Савеза за Србију.

  

Она је за ТВ Пинк рекла и да ће од те двојице младића бити узете изјаве. Поповић
Ивковићева је рекла и да је ухапшена и особа наоружана аутоматским оружјем која је
претила вешањем сину председника Србије Александра Вучића.

  

Осим њега, ухапшена је и особа која је претила ћерки и сину председника државе.

  

Навела је да су негирање и извртање истине када је реч о вешалима „будалаштине“ и
покушај оправдавања „монструозног и крајње недемократског чина Драгана Ђиласа и
других лидера Савеза за Србију“.
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Поповић Ивковићева оценила је да су вешала и демонстрација насиља директна
последица острашћене реторике и мржње СзС и претња да сви који мисле другачије
могу завршити на вешалима, која су синоним за фашизам.

  

„Не само да вешала уносе немир и страх код грађана, већ буде девијантне личности,
манијаке и полусвет и поручују да је демонстрација насиља легитимна и да су
монструозни злочини дозвољени у Србији“, рекла је Поповић Ивковићева.

  

Она је рекла да ће држава процесуирати све који покушају да на било који начин угрозе
било чију безбедност.

  

Државна секретарка МУП-а Србије оценила је да је распиривање насиља опасна ствар
и да не чуди што има све више претњи на друштвеним мрежама и што су жртве постала
и деца, у овом случају деца председника Србије којима прете смрћу и силовањем.

  

„Сва деца су сигурна и безбедна, нећемо дозволити угрожавање њихове нити било чије
безбедности због недосањаног сна оних који би насиљем да се врате на власт“, казала је
Биљана Поповић Ивковић.

  

Она је додала да су извињења Драгана Ђиласа постала „врло офуцана“ и да верује да
их грађани више не прихватају.

  

Наводећи да претње нису допустиве у Србији, истакла је и да ће припадници МУП-а
поштовати законе, а да је на судовима да суде независно.

  Полиција је идентификовала двојицу младића који су носили импровизована
вешала на протесту у суботу у Беогаду, јавио је РТС.   Министарство унутрашњих
послова и надлежно тужилаштво најавили су у недељу да ће "због великог узнемирења
јавности" расписати потрагу за особом које је носила вешала.
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  "То није дозвољено у нашој земљи и ми морамо да покажемо да су грађани ове земљевећински опредељени за слободарску идеју и да идеја вешала и вешањанеистомишљеника никада неће бити идеја која побеђује у нашој земљи", поручио је јучеминистар унутрашњих послова Небојша Стефановић.  Један од оснивача Савеза за Србију Драган Ђилас изјавио је да је одмах осудиоинцидент са вешалима која су се појавила на протесту у Београду, а за која, како јерекао, верује да су намерна провокација.  (РТС)  Државна секретарка у МУП-у Србије Биљана Поповић Ивковић рекла је да јеухапшена особа која је претила вешањем сину председника Србије АлександраВучића.  Осим њега, ухапш�ена је и особа која је претила ћерки и сину председника држ�аве,додала је Поповић Ивковић.  

  Медији су у недељу пренели да је син председника Србије Данило Вучић добио јепретње на друштвеној мрежи Фејсбук.  Како се наводи, њему је претњу вешањем на бандери упутила особа са иницијалима С.М.  Министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорана Михајловић иминистар одбране Србије Александар Вулин осудили су претње сину председникаСрбије Данилу Вучићу и за то оптужили опозицију.  Осудама се придружила и председница Народне скупштине Маја Гојковић, која јепозвала надлежне државне органе да реагују у складу са законом.  (Блиц)  
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