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"Синоћ су на степеницама испред Народне скупштине терор осетили млади људи од
стране полиције, која је истрчала из Парламента након што је неко поцепао заставу
Српске напредне странке. Цепање те заставе не представља кршење закона, јер
страначка застава није застава Србије, иако би режим желео да то буде. Акција
полиције показује да они не бране државу, ни државне објекте, већ само Александра
Вучића", рекао је Драган Ђилас, један од лидера Савеза за Србију.

  

  

  

Председник Странке слободе и правде се обратио јавности након поновног
прекорачења силе полиције, која је синоћ после поноћи тукла демонстранте који су
показали револт цепањем заставе Српске напредне странке. Ђилас је истакао да тај чин
показује да полиција није у служби грађана, већ искључиво ради за Александра Вучића.

  

 1 / 7



Српска опозиција: Вучићеви хулигани нападају, а полиција батина грађане; Ухапшени грађани су након привођења пребијани; Батинашким одредима командовао Иван Ристић, бивши шеф кабинета Небојше Стефановића
недеља, 12 јул 2020 23:14

- Синоћ су на овим степеницама терор осетили млади људи, међу њима и један
професор београдске гимназије који је покушао да заштити те младе људе, а међу њима
је било и пуно девојака од бруталне интервенције полиције. Нико од њих није
испровоцирао овакву злочиначку акцију Вучићеве полиције. Она је изашла из Скупштине
непосредно након што је неко поцепао заставу Српске напредне странке, а цепање
страначке заставе не представља кршење закона. Застава СНС није застава Србије, без
обзира што би овај режим то желео да буде. То ће бити застава уписана у историји
Србије као застава срамоте. Акција полиција показује да они не бране државу ни
државне објекте, већ само Александра Вучића - рекао је Ђилас и наставио:

  

  

- Грађане данас не брани нико осим часних људи у полиције, а таквих има доста. У борби
против короне их не брани здравствени систем, који је пукао, не брани их министар
здравља, који је рекао да ће пре два дана коронавирус бити прошлост, бране их лекари
и медицинско особље. Држава не брани никог, јер она не постоји - истакао је
председник Странке слободе и правде.

  

Ђилас је затим показао слике које сведоче о тортури полиције према грађанима.

  

- Показаћу вам неке од фотографија које смо вам припремили да видите како људи које
полиција приводи и одводи не знамо где, а на којима грађани немају никаквих повреда.
Али, зато по изласку из полиције изгледају овако. Има још пуно оваквих слика људи који
су привођени и пребијани. Не знамо ко је пребијен на улци, ко је пребиујен у марици, или
можда у холу Народне скупштине, која је ових дана и формално претворена у затвор -
истакао је Ђилас.

  

Он је открио и ко је командовао тим акцијама.

  

- Знамо ко је командовао параполицијским снагама и јединицама. Кажем
параполицијским и додајем да су то хулиганско-батинашки одреди, јер да бисмо те људе
третирали као полицајце, они су морали да на јасно видљивом месту имају значке као
доказ да припадају полицији. Они то нису имали. Овој параполицијском формацијом која
је формирана у време Дијана Хркакловић командовао је човек који се види на
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фотографијама. Његово име је Иван Ристић, тренутно је помоћник директора полиције.
Био је члан обезбеђења Небојше Стефановића када је председавао у Скупштини, после
је постао шеф кабинета министра полиције, као и сви у том министарству има
факултетску диплому стечену у касним годинама под сумњивим околностима, овога пута
је диплома АЛФА факултета - рекао је он и додао:

  

- Иван Ристић је са тог места отишао после афере која се појавила и у којој се појавили
подаци да је мигрантима узимао новац од македонске границе до граница са државама
Европске уније аутобусима превозника "Ластра" из Лазаревца. После тога је постављен
за помоћника директора полиције. Ови људи се понашају као хулигани и криминалци, а
не као полицајци и морају да буду свесни да ће у складу са тим и бити третирани.
Одговараће за свако батинање, стављање ноге на главу људима, одговараће да се више
никада у Србији такве ствари не би поновиле - рекао је Ђилас.

  

Напоменуо је да је отворен нови број телефона за помоћ свима који су приведени током
протеста.

  

- Пред судије је јуче изашло 70 људи, а судијама је стигао захтев да им буде одређен
притвор од 30 дана. Многи су то одбили, а неки су одредили притвор. Оно што желим да
вас обавестим да смо установили нови телефонски број 062/294-901, на који могу да
позову притворени или њихови родитељи, као и њихови пријатељи и ми ћемо им
обезбедити правну помоћ бесплатно како би били пуштени на слободу.

  

Јанко Веселиновић: Поделићемо полицајцима извод из Закона о полицији где се у
члану 113 . наводи када се и како користи службена палица

  

Лидер Покрета за преокрет Јанко Веселиновић најавио је да ће полицајцима поделити
извод из Закона о полицији, где се у члану 113 наводи када се и како користи службена
палица, као и да је забрањено ударати људе по глави, кичми, стомаку и зглобовима.
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  Веселиновић је навео да полиција то зна, али да ови који туку грађане нису полицијавећ, како је оценио, припадници криминалних кругова који штите Вучићев режим.  
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  Гајић: Грађани имају право на адвоката и ако су приведени само на разговор  Члан Народне странке, адвокат Владимир Гајић, поновио је да грађани треба да знају даимају право на адвоката и кад су приведени само на информативни разговор.  "Можете да одбијете да дате изјаву, да било шта потпишете, само морате да дате личнукарту", рекао је Гајић и додао да грађани не треба да дозволе да их власт третира каокриминалца.  Гајић је објаснио да се до приведених тешко долази и да је Чеду Шкора, кога је полицијау суботу увече с леђа срушила испред Скупштине, "цео дан тражио и на крају га једвапронашао у Прекршајном суду".  Додао је да је у недељу ујутру приведен син карикатуристе Душана Петричића, којег судржали четири сата јер је "на друштвеним мрежама поделио предлоге како грађанитреба да се понашају".  Лутовац: Вучић спроводи институционално насиље  Председник Демократске странке Зоран Лутовац истакао је да је сведок неправедногхапшења грађана у Београду.  
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  - Непосредни сам сведок да је у најмање три случаја дошло до неоснованог хапшења. Састраначким колегом и пријатељем сам отишао до полицијске странице 29. новембра какобисмо се распитали о приведеном колеги, након чега је уследила ескалација. Негде кодЧешке амбасаде је пред нас пао сузавац и ми смо потрчали ка Правном факултету,раздвојили смо се код улице Светозара Марковића, он је продружио и практично посленеколико минута је ухапшен. Нема никаквог разлога да буде притворен, сматрамо да јето скандалозно и тражимо његово ослобађање. Ми ћемо бити испред Централногзатвора како бисмо се солидарисали, како бисмо оконачли ово институционално насиље- рекао је Лутовац и наставио:  - Ми смо прво под Александром Вучићем имали вербално насиље, затим физичко, да бисада на ред дошло и институционално насиље. Недужни бивају осуђивани, а они којиизазивају нереде су награђивани. То више не сме да се дешава. Други случај је мој младиколега из Института, човек је научинк, који је само пролазио овуда, није учествовао упротестима и сада се налази у Падинској скели. Наши грађани се хапсе и застрашујусамо како не би учествовали у протестима. А трећи случај је када су их момци у цивилузаустављали, сликали их и те слике слали. Ми не смемо да допустимо да се то дешава,докле смо стигли? Захтевам да се сви ти људи пусте, ако их не пусте, ми ћемо сутрадоћи и нећемо дозволити да се то више дешава.  Алексић: Вучић шаље полицију, хулигане, батинаше и навијаче да туку грађане  Потпредседник Народне странке Мирослав Алексић недвосмилено је поручио да јеАлександар Вучић одговоран за ситуацију у држави и бес грађана.  

  - Све оно што се дешава ових дана у Србији резултат је безумља у које нас је увеоАлександар Вучић. Политиком је на улице извео незадовољне грађане. Ако изумемоњегове параполицијске снаге и хулигане, на улицама су данас грађани незадовољнистањем живота у овој земљи. Грађани протестују јер је уништио институције, погазио јеУстав, погазио је демократију, од избора је направио фарсу, грађане Србије је довео уздравствену опасност... То је разлог што су на улицама и кажу му "Доста је". Али, режимАлександра Вучића каже да није доста, па на улице шаље полицајце да туку грађанезаједно са хулиганима, навијачима и батинашима. То не може да се дешава у уређенимземљама - рекао је Алексић.  Он је открио и ко је све учествовао у батинању народа.  
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  Високи функционери МУП бесомучно тукли младића : Предраг Јандрић, шеф Одсека уодељењу за дроге МУП Србије и Иван Ђуретић, звани Калчо, Служби унутрашњеконтроле МУП  - Ја сам претходних дана разговарао о онима који су тукли људе на улицама, неразмишљајући да ли су то нечија деца. Овде на сликама видите високе функционереМУП-а, човек у црвеној мајици је Предраг Јандрић, шеф Одсека у одељењу задроге МУП Србије. Човек поред њега је Иван Ђуретић, звани Калчо, човек у зеленомдуксу са капуљачом који ради у СУК - Служби унутрашње контроле МУП. На другојфотографији су исти људи, само што је са њима и Срећко Лазић, заменик шефаУКП-а. Они на овој слици вуку човека којилежи на улици. То су исти људи који су бесонучно тукли момка, што је видела целаСрбија. Дакле, то су функицонери МУП.Ту је још једна страшна фотографија, где је мушкарац нагазио човека који се бори заваздух. Да ли је то начин на који полиција треба да поступа. Је л' то начин како да сеспашава Србија? - рекао је Алексић и додао да су они у спрези са људима ухапшеним услучају Јовањица.  - Занимљиво је да су људи које сам поменуо, пријатељи и блиски сарадници ДијанеХркаловић. Такође је занимљиво да су то људи који су у екипи са људима који суухапшени у случају Јовањица, а то су Зоран Баштовановић и Бранислав Радосављевић.Постављам питање директору полиције Ребићу, који вређа грађане Србије у медијима,тврдећи да су грађани гађали полицију. Чиме би могли да гађају полицију, да ли ониимају сузавац или полиција? Питам их шта ће урадити поводом свега овога. Има имена,има где ко од њих и шта ради, па хајде да видимо на делу полциију. Нека нешто урадиили нека се повуче. Не можете бес ућуткати присилом - рекао је Алексић.  (Директно.рс, Бета)  Видети још:  Владимир Орлић: Ђилас је лично организовао и платиодемонстрације, покушава насилним методама, пучем и проливањем крви поулицама да дође на власт  
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