
ССП: Полиција снима Бастаћеву конференцију за медије, уместо да истражи ко је напао грађане испред „Прогреса“
уторак, 15 октобар 2019 17:02

Странка слободе и правде (ССП) саопштила је данас да полиција треба да утврди
идентитет лица која су напала грађане у понедељак испред галерије „Прогрес“ у
Београду, а да уместо тога полиција снима конференцију за новинаре челника те
странке Марка Бастаћа.

  

  

„За почетак оперативног рада могу да посете једно од лица чији идентитет је неспоран,
а који је предводио групу батинаша бившег кик-боксера а садашњег в.д. директора
Београдских електрана Радета Басту“, наводи се у саопштењу.

  

Та странка је оценила да је то доказ како се злоупотребљавају припадници полиције и
како се врши притисак на све људе који се усуде да јавно искажу неслагање са
актуелном влашћу.

    

Они су упитали министра министра унутрашњих послова Небојшу Стефановића по чијем
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налогу и зашто полиција снима конференције за медије опозиционих политичких актера,
шта раде са тим снимцима и да ли су они главни дистрибутери фото и видео материјала
за „парадржавне таблоиде“.

  

Начелник Полицијске управе за град Београд: Снимање било по закону

  

Начелник Полицијске управе за град Београд Милан Станић, поводом навода Странке
слободе и правде да је припадник МУП снимао конференцију за медије Марка Бастаћа,
подсећа јавност да су полицијски службеници у складу са Законом о полицији и то
члановима 47. и 52. овлашћени да примењују меру снимања на јавним местима.

  

"Снимање се врши уз претходно обавештење јавности о намери спровођења те
активности, што је у наведеном случају и учињено. Наиме, Одељење за медије и
комуникације МУП издало је обавештење 14.10.2019. године у којем је наведено да ће
полицијски службеници снимати јавна окупљања", рекао је Станић, наводи се у
саопштењу МУП.

  

Станић је додао да се ради о потпуно уобичајеној полицијској активности, која се
спроводи искључиво у циљу ефикаснијег одржавања јавног реда и мира, као и очувања
безбедности грађана.

  

"Напомињем да се подаци, које полиција прикупи применом полицијских мера и радњи,
обрађују и чувају у складу са Законом о евиденцијама и обради података у области
унутрашњих послова", закључује он.

  

(Бета)
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