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 "Осећам се разочарано. Не прође дан да не заплачем. Требало би да се породим за
месец дана и не могу да замислим да Горан неће присуствовати томе. Лицемерно је и
неправедно што су јавне личности, пуштене на слободу због кршења самоизолације, а ја
као мали човек не могу да се изборим за своја права", рекла је за наш портал Ивана
Косовац, супруга Горана Зрнића из Бачког Брестовца, који је ухапшен под отпужбом да
је прекршио меру самоизолације одласком код зубара.

  Зрнић се 15. марта, пре проглашења ванредног стања, из места у ком живи упутио за
Мађарску. Из ње се вратио у три послеподне, неколико сати пре проглашења ванредног
стања.   

Како наводи његова супруга Ивана, Горан није добио никакво обавештење о обавезној
самоизолацији на граници између Србије и њеног северног суседа.

  

“Два дана касније, 17. марта, он се пробудио са боловима и отоком, због чега је отишао
код лекара опште праксе. Доктор га је упутио код зубара у Дом здравља Оџаци. Тамо му
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је извађен зуб и отворено боловање. Тек 22. марта је обавештен да мора да буде у
изолацији. Дан након тога обишао га је полицајац, који га је затекао код куће и са којим
је разменио контакте. Од кад је добио решење, он се придржавао обавезне
самоизолације. Ипак, сутрадан, 24. марта, у девет ујутру је дошла полиција и ухапсила
мог супруга”, описује она редослед догађаја.

  

Ивана напомиње да њен муж није заражен коронавирусом, што је потврдило тестирање
којем је подвргнут, те да му је суђење заказано за четвртак, 9. април.

  

“Требало би за месец дана да се породим, не могу да замислим да он неће моћи да
присуствује томе. Чули смо да су неки момци у Вршцу добили условне казне. Ја се надам
да ће и он тако проћи”, наводи она, додајући да је лицемерно што су поједине јавне
личности, који су морали да поштују мере самоизолације, пуштени веома брзо на
слободу.

  

“То је потпуно лицемерно и неправедно. Читам да су фудбалери и певачи склопили
договоре и да су пуштени на слободу. Изгледа да ја као мали човек не могу да се
изборим за своја права, јер закон није исти за све”, наглашава она.

  

Адвокат Владимир Гајић: Грађани се изводе пред преке судове

  

Зрнићев адвокат Владимир Гајић наводи да није тачно да његов клијент није поштовао
меру обавезне изолације, те да је његова ситуација, како истиче, слика и прилика многих
случајева у Србији.

  

“Његова продица је одлучила се бори и звали су ме да покушам да им помогнем. У
јавности је познато да сматрам да је то ‘преки суд’, да су поступци противуставни и
противни Закону о кривичном постпупку. Стога ћу се, у складу са тим ставом, поставити
на поменутом суђењу”, рекао је Гајић.

  

Он сматра да је лицемерно што се грађанима суди због кршења самоизолације, док то
није случај са јавним личностима и политичарима, зато што се, према његовој оцени,
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режим који је на власти у Србији понаша као да је изван закона.

  

“Њихово чланство и симпатизери могу да раде шта хоће. Закони се односе на све остале
грађане, а не на њих. Обични, врло често сиромашни, грађани добијају по две или три
године затвора. У том смислу је јасно да су грађани неравноправни у односу на прописе
који су сада важећи”, објашњава Гајић, наводећи као пример недавну посету
председника Србије Александра Вучића Мађарској.

  

“Код председника Србије постоји законско искључење. Он може да се врати у земљу и
да не буде у изолацији. Међутим, нисам сигуран за делегацију која је била са њим. Према
томе, закони не важе за све грађане једнако”, закључује Гајић.

  

(Нова.рс)
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