
Александар Јовановић Ћута: Атлагић ме фиксира, Ристићевић шаље еротске поруке
четвртак, 08 децембар 2022 18:35

 Посланик посланичке групе Морамо – Заједно Александар Јовановић Ћута тражио је од
председавајуће седницом Снежане Пауновић да га "заштити од посланика Српске
напредне странке (СНС)" и навео да га “Марко Атлагић фиксира и упућује еротске
покрете ка њему, а у томе му се стално придружује Маријан Ристичевић”.

  

“Чак иде дотле да ми Ристичевић шаље приватне еротске поруке. Ја не знам одакле му
мој вибер телефон и молим вас да се с тим прекине”, рекао је Јовановић за
скупштинском говорницом.

  

Раније данас шеф посланичке групе “Александар Вучић – Заједно можемо све” Небојша
Бакарец питао је Владу Србије, Министарство правде, повереницу за заштиту
равноправности Бранкицу Јанковић, заштитника грађана Зорана Пашалића и
тужилаштво какав је њихов однос према насиљу дела опозиције у Скупштини Србије.

  

Он је упитао да ли конкретни примери претњи и увреда, правног и другог насиља дела

 1 / 2



Александар Јовановић Ћута: Атлагић ме фиксира, Ристићевић шаље еротске поруке
четвртак, 08 децембар 2022 18:35

опозиције, представљају кршење Кривичног законика у вези ширења мржње по основу
националне или етничке припадности, расе или вероисповести због разлика у погледу
политичког и другог убеђења, пола, језика, образовања, друштвеног положаја и
социјалног порекла.

  

Бакарец је навео и неколико примера, па је рекао да је посланик Народне странке
Борислав Новаковић покушао 25. октобра физички да се обрачуна са председником
посланичке групе СНС Миленком Јовановим, да је посланица Демократске странке
Драгана Ракић 8. новембра, након што је добила три опомене и меру одузимања речи
због ометања рада парламанта, пришла Јованову и у пролазу га ударила песницом у
раме у жељи да испровоцира реакцију.

  

“Замислите да неки посланик СНС у пролазу удари у раме неког из опозиције. Тај би
одмах пао на под глумећи да је добио тешку телесну повреду, реаговала би ЕУ, УН и
ОЕБС, а посланик СНС би завршио у затвору”, рекао је Бакарец.

  (Фонет)  
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