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Неколико десетина људи у организацији Иницијативе жена Србије окупило се вечерас
испред Централног затвора у знак протеста због хапшења А.О, радника "Крушика" из
Ваљева, који је ухапшен јер је медијима доставио податке из те фирме који указују на
повезаност оца министра унутрашњих послова Небојше Стефановића са трговином
оружјем.

  

  

А.О. је приведен 18. септембра, а вест о његовом привођењу објављена је  пре неколико
дана.

  

Грађани су се окупили испред Централног затвора да би исказали своје незадовољство.

  

Биљана Стојковић из Иницијативе жена Србије навела је за Н1 да А.О. завршио у ЦЗ
због тога што је био одговоран грађанин. "Што је објавио свима шта се дешава у војној
индустрији - ко продаје, ко тргује оружје по коруптивним и повлашћеним принципима,
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како смо успели да схватимо. Он је, за казну, ухапшен, док они који су учесници читаве
ове афере - заправо ништа им не фали, они су га и ухапсили. Дакле, то је један потез
мафије, а ми као грађани желимо да имамо последњу реч", навела је Стојковићева.

  
  

Večeras..... pic.twitter.com/qT2zamuvFu

  — Dusan Teodorovic (@duteodor1) October 13, 2019    

Протест су подржали активисти "1 од 5 милиона", СзС, Покрет слободних грађана,
Иницијатива "Не давимо Београд"...

  

Удружење новинара Србије  (УНС) и Независно удружење новинара Србије затражили
су ослобађање из притвора  А.О. који је био новинарски
извор.

  

Грађани ће се до његовог пуштања окупљати испред зграде Централног затвора у
Београду сваког дана од 18 сати, најавило је раније данас удружење "1 од 5 милиона" и
позвало грађане да стану у одбрану А.О.  То је и вечерас поручено са скупа.

  

Удружење "1 од 5 милиона", Иницијатива жена Србије и Покрет слободних грађана
позвали су грађане на окупљање сваког дана у 18 сати испред Централног затвора у
знак подршке узбуњивачу из "Крушика" који је ухапшен јер је указао на повезаност оца
министра унутрашњих послова Небојше Стефановића са трговином оружјем.

  

Покрет слободних грађана позвао је грађане да се данас у 18 часова окупе испред
Централног затвора у Београду због хапшења узбуњивача који је упозорио на
повезаност оца министра полиције Небојше Стефановића са трговином оружја.

  

"Узбуњивачи нису криминалци!", навели су из покрета.

  
  

 2 / 5

https://t.co/qT2zamuvFu
https://twitter.com/duteodor1/status/1183436176738398214?ref_src=twsrc%5Etfw
http://rs.n1info.com/Vesti/a534214/NUNS-i-UNS-Sloboda-za-strucnjaka-iz-Krusika-uhapsenog-zbog-izvoza-oruzja.html
http://rs.n1info.com/Vesti/a534214/NUNS-i-UNS-Sloboda-za-strucnjaka-iz-Krusika-uhapsenog-zbog-izvoza-oruzja.html


Београд: Неколико десетина људи на протесту испред Централног затвора због хапшења узбуњивача из Крушика; На протест позвали „Инцијатива жена“, "1 од 5 милиона", ПСГ, Савез за Србију...
недеља, 13 октобар 2019 18:22

ISPRED CENTRALNOG ZATVORA,PODRSKA UZBUNJIVACU IZ KRUSIKA!
  
  Uzbunjivac iz Krusika otkrio je detalje o slucaju gde se otac ministra policije Branko Stefanovic
dovodi u vezu sa izvozom oruzija!
  Uzbunjivac je lisen slobode i van prava ga drze u pritvoru! pic.twitter.com/pLcsdztHxf

  — Marko M. Dragoslavic (@DragoslavicM) October 13, 2019   
  

Građani pristižu ispred zgrade Centralnog zatvora u Bačvanakoj 14 u Beogradu gde je
zakazano okupljanje u 18:00 kao vid podrške uhapšenom uzbunjivaču iz “Krušika”. 
  On je uhapšen jer je ukazao na povezanost oca ministra policije Nebojše Stefanovića sa
trgovinom oružjem. pic.twitter.com/l59eZu0dHd

  — KRIK (@KRIKrs) October 13, 2019    

Затварање узбуњивача из Крушика је "потез мафије прерушене у државу, а грађани
морају да бране Србију од мафије када то не раде отете институције" и зато нам је свима
место испред Централног затвора у Београду, саопштила је претходно Иницијатива
жена Србије.

  

"Тамо ћемо тражити пуштање узбуњивача и пружати подршку једном од нас који је
затворен јер је дао доказе о мафијашким пословима и страначко породичној трговини
државним оружјем", наведено је у саопштењу.

  

Уколико узбуњивач до тада не буде пуштен, Иницијатива је позвала организаторе
протеста "1 од 5 милиона" да наредно суботње окупљање почне испред Централног
затвора.

  

Podsećam osobe kojesu uhapsile i procesuiraju uzbunjivača iz Krušika da vrše KRIVIČNO delo
po Zakonu o zaštiti uzbunjivača. Nemojte misliti da ste iznad zakona! Svako ko krši zakon mora
da odgovara! Čak i sudije, tužioci, policajci! https://t.co/xVSLgRgDRz

— Pokret za bezbednu Srbiju, (@PZBSrbiju) October 12, 2019    

1 од 5 милиона: Хитно пуштање узбуњивача, окупљање грађана сваког дана
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Удружење "1 од 5 милиона" подржава окупљање грађана ради подршке узбуњивачу који
је указао на повезаност оца министра унутрашњих послова Небојше Стефановића са
продајом оружја, саопштила је та група.

  

Грађани ће се до његовог пуштања окупљати испред зграде Централног затвора у
Београду сваког дана од 18 часова, а "1 од 5 милиона" позива, како се наводи, све да
дођу и стану у "одбрану једног од наших суграђана".

  

"Овакво политичко хапшење је још један доказ да живимо у једноумљу и диктатури
једног човека. Да би стали на пут корупцији морамо стати у заштиту узбуњивача који су
имали храбрости да проговоре и укажу на доказе корупције, страначког мобинга и
тероризма. Позивамо све надлежне институције да узму у обзир доказе на које је овај
узбуњивач указао и процесуирају оца министра Стефановића", додаје се.

  

Савез за Србију: Подршка вечерашњем протесту за ослобађање ухапшеног
узбуњивача

  

Савез за Србију још једном тражи хитно пуштање човека који је открио аферу трговине
оружјем оца министра Небојше Стефановића, саопштено је из ове странке.

  

Такође, како се наводи Савез за Србију подржава вечерашњи протест за ослобађање
ухапшеног човека као и све протесте у том циљу до његовог ослобoђења.

  
  

Uhapsenog A.O. informaticara iz Krusika je uhapsila BIA ispitivao ga SBPOK a danas
bibtrebalo da bude saslusan u OJT Valjevo.Osim ako nesto ne prrinace.

  — Odbrani I Podrzi Srbiju (@podrzi) October 13, 2019    

Оштро се супростављамо покушају режима да заплаши све оне који износе истину о
бројним криминалним аферама Вучићевог режима и након рушења овог режима
борићемо се да се одговорни процесуирају за све афере.
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(Бета, Данас)
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