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Лидер радикала Војислав Шешељ данас је ушао у зграду Народне Скупштине Републике
Србије и када је на улазу у Скупштину угледао хрватску заставу, притрчао је, оборио
стег на бетон, покушао да исцепа заставу, а онда су је он и Филип Стојановић газили
ногама, пише у саопштењу за медије те странке.

  

  

"Шешељ је на улазу у Народну Скупштину угледао хрватску заставу, притрчао је, оборио
стег на бетон, покушао да исцепа заставу, а онда су је он и посланик Филип Стојановић
газили", наводи се.

  

Додаје се да "пет чланова обезбеђења није могло да им отме заставу и стег".

  

Шешељ је након тога ушао у скупштинско предворје, где се налазила цела делегација
хрватског Сабора. Он им је, како наводе радикали, пришао и рекао да је "изгазио
усташку заставу" и упутио псовке.
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Гојковић: Ово представља увреду за српски народ који се дичи традицијом
гостопримства

  

Председница Народне скупштине Републике Србије Маја Гојковић у саопштењу
најоштрије осуђује данашњи брутални покушај угрожавања достојанства Народне
скупштине Србије и делегације Сабора Републике Хрватске од стране народног
посланика проф. др Војислава Шешеља.

  

Исказано непоштовање према државним симболима Републике Хрватске, чија се
делегација, на челу са председником Сабора Горданом Јандроковићем, налази у првој
историјској посети Србији, недопустиво је и представља увреду и за српски народ који
се дичи традицијом гостопримства.

  

Инциденти и провокације ове врсте, било да се дешавају овде у Београду, или у Загребу,
као што је био случај приликом недавне посете председника Републике Србије
Александра Вучића, не могу и неће довести у питање чврсту решеност Републике Србије
да гради и унапређује добросуседске односе са Републиком Хрватском, зарад
будућности наших грађана, мира и стабилности у региону.

  

Брнабић: То није понашање које представља Србију и већину грађана

  

Премијерка Србије Ана Брнабић осудила је данас понашање лидера Српске радикалне
странке Војислава Шешеља, који је данас покушао да поцепа заставу Хрватске док је
делегација те земље била у посети Скупштини Србије.

  

"Недвосмислено, најоштрије осуђујем понашање Војислава Шешеља. Покушај цепања
хрватске или било чије заставе или државних симбола и вређање чланова званичних
делегација у посети нашој земљи није понашање које представља Србију, вредности
Владе Србије и већине наших грађана", навела је Брнабић на званичном твитер налогу.
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Недвосмислено, најоштрије осуђујем понашање Војислава Шешеља. Покушај цепања
хрватске или било чије заставе или државних симбола и вређање чланова званичних
делегација у посети нашој земљи није понашање које представља Србију, вредности
Владе Србије и већине наших грађана.

  — Aна Брнабић (@SerbianPM) April 18, 2018    

Чедомир Јовановић: Привести Шешеља, најављени скуп радикала у Хртковцима
забранити, у случају да скуп буде одобрен он неће бити одржан, јер ћемо га
спречити

  

  

Лидер Либерално демократске партије (ЛДП) Чедомир Јовановић захтева од полиције
да хитно идентификује и приведе обезбеђење Војислава Шешеља, као и њега, због
данашњег физичког напада на Ненада Чанка, да најављени скуп радикала у Хртковцима
забрани и упозорио, „у случају да скуп буде одобрен, да он неће бити одржан, јер ћемо
га спречити“.

  

Ако је полиција неспособна да то уради, онда ћемо бити принуђени да сами реагујемо,
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како смо већ то радили у прошлости када је у питању Шешељ и његова хорда
састављена од насилника и примитиваца, изјавио је Јовановић.

  

Потребно је, ако је рекао, ставити тачку на бахаћење Војислава Шешеља и спречити
његово терорисање целе земље и поштених и пристојних грађана.

  

Данас је у нападу на хрватске парламентарце обрукао Србију и сваког грађанина, још
једном служећи се примитивним понашањем недостојног нормалног и разумног човека,
што Шешељ никада није ни био, оценио је Јовановић.

  

Газећи хрватску заставу и вређајући хрватске посланике само је компромитовао Србију у
очима људи који живе у нашем суседству, свесно стварајући тензије које треба да
погоршају наше међусобне односе, истакао је Јовановић. Јовановић такође тражи од
полиције да најављени скуп радикала у Хртковцима забрани, јер је то само прилика да
осуђени ратни злочинац Шешељ и даље шири своју мржњу и позива на насиље.

  

У случају да скуп буде одобрен, унапред упозоравамо да он неће бити одржан, јер ћемо
га спречити. Супротстављање Војиславу Шешељу и његовом лудилу обавеза је сваког
пристојног човека у Србији, каже Јовановић у писаној изјави за медије.

  

Мехо Омеровић: Поступак Шешеља представља бруку и срамоту за све

  

Инцидент који је урадио лидер СРС Војислав Шешељ није забележен у новијој
парламентарној и дипломатској историји и представља "бруку и срамоту за све".
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  То је изјавио председник одбора за људска и мањинска права и равноправност половаМехо Омеровић.  Шешељ је данас на улазу у парламент покушао да поцепа заставу Хрватске, а потом јепсовао чланове делегације те државе која је била у посети Скупштини Србије.  "Простачке увреде и псовке упућене гостима из Хрватске и гажење њихове заставе супоступци који су потпуно неприхватљиви са становишта било каквих, чак инајминималнијих стандарда људског понашања", навео је Омеровић у саопштењу.  Истакао је да се таквим односом према гостима, наноси штета угледу Србије иугрожавају њени интереси, међу којима је и потпуна нормализација односа на просторубивше Југославије.  "То је политика '90-их.. која је осуђена од највишег међународног суда и најважније, то јепоражена политика коју су осудили и грађани Србије. Ово смо већ гледали", оценио јеОмеровић и нагласио да су исти људи који су водили политику мржње и велике Србиједовели до егзодуса сопственог народа.   (Агенције)  Видети још:  Због инцидента Војислава Шешеља, Хрватска делегација прекинула посету Србији  СРС: На Ђурђевдан, 6. маја, у центру Хртковаца биће одржан велики народнимитинг на ком ће говорити Војислав Шешељ  
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