
КиМ:  Родитељи средњошколаца који се налазе у затвору због учешћа у тучи у Лапљем Селу траже од надлежних да ослободе њихову децу јер је у питању вршњачка туча, која није повезана са политиком
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 Родитељи и чланови породица средњошколаца, који се налазе у затвору због учешћа у
тучи у Лапљем Селу, траже од надлежних инсититуција да ослободе њихову децу из
затвора јер је у питању вршњачка туча, која ни на који начин није повезана са
политиком.

  Један од родитеља Мики Марковић каже да је у питању школска туча, до које није
требало да дође, али дошло је, додајући да би сву децу требало пустити из затвора.   

“Нама је у интересу да се деца ослободе, јер су се дешавале много горе ствари где нико
није био привођен. Срамота је што деца седе у затвору. Тражимо да се сва деца пусте,
да се ослободе и да не буду у затвору и да нико  не заврши у затвору. Јер од једне
безазлене ситуације направили су то да је цела јавност узнемирена. И њихови вршњаци
у школи и ми као родитељи“, рекао је Марковић.

  

  

Он је нагласио да је цела ситуација подигнута не виши ниво, иа

  

Брат једног од ухапшених, Бојан Живић каже да његов брат није учествовао у тучи,
отишао је у полицију као сведок, али је ипак ухапшен.

  

“Мој брат је позван као сведок у полицијску станицу. Рекли су да је у питању сведочење,
и онда смо обавештени да ће да буде задржан у притвору 48 сати. Нико не зна због
чега“, рекао је он.

  

Према Живићевим речима, полиција је била обавештена о договореној тучи, али ништа
није предузела.
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“Полиција је знала за ту договорену тучу. Ништа није било политички, али није
реаговала. Нико није реаговао. Тек су после тога дошли, приводили и сведоке и оне који
су били умешани у тучу. Мој брат није био умешан у тучу, био је сведок. Дошло је до
суђења. Очекивали смо да ће бити пуштен. Ништа нису урадили људи, обична вршњачка
туча. Било је тога много кад смо били млади. Међутим сада ће да буде у притвору још 30
дана. На основу чега нико не зна. Никакво решење, ништа нисмо добили. Гледамо да се
изборимо да их што пре пусте“, рекао је Живић.

  

Због туче у Лапљем Селу Основни суд у Грачаници одредио је притвор до 30 дана
седморици младића М. Р., Ч. З., Л. К., Б. Ж., Д. Н., М. Ј. и Д. Т. ,осумњичених да су
учествовали у тучи.

  

(КоССев)
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