
Владимир Гајић: Када неко доведе Небојшу Стефановића у везу са неким кривичним делом или незаконитим понашањем, он га ухапси
недеља, 20 октобар 2019 23:32

 Председник Правног савета Народне странке, адвокат Владимир Гајић је изјавио да
ухапшени радник "Крушика" Александар Обрадовић није човек за којег постоји основана
сумња да је извршио кривично дело, већ да је заробљеник режима.

  

“Када би то била лаж, онда не би могла да буде тајна, а ако је истина то што каже онда
он не чини кривично дело. То је шах мат за тужилаштво, из те енигма они не могу да
изађу”, оценио је Гајић у емисији "Утисак недеље" на телевизији "Нова С".

  

"Када неко директно или индиректно доведе министра полиције Небојшу Стефановића у
везу са неким кривичним делом или незаконитим понашањем, он га ухапси", казао је
Гајић.

  

Гајић је истакао да је Александар Обрадовић заробљеник у "проклетој авлији", јер мера
кућног притвора може да траје до правноснажног окончања поступка, што може да се
догоди врло брзо, а може да траје и пет година.
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"Обрадовић није никакав осумњичени за кога постоји основана сумња да је починио
кривично дело, он је заробљеник режима", рекао је Гајић.

  

Гајић је навео да постоји исти образац понашања тајне службе која је учествовала и у
хапшењу Обрадовића и раније. "Садашњи назив те службе је БИА, а Удба је најбоље име
за њих, и они раде исте ствари од 1945. године. Та институција је увек на власти, њима
не сметају промене режима, и они су највећи проблем српског друштва. Нећемо моћи ни
корак напред док тај проблем не решимо. Према правоснажним пресудама, они су убили
Зорана Ђинђића, Ивана Стамболића, четворицу на Ибарској магистрали, два пута су
покушали да убију Вука Драшковића и према првостепеној пресуди убили су и Славка
Ћурувију", рекао је Гајић.

  

Гајић је навео да се Вучић годинама меша у правосудне поступке и да "пресеца као
поглавица", сматрајући да су ти случајеви правно решени. "Ми, који се бавимо правом,
знамо да је он веома слаб правник, али он на садашњу позицију није ни дошао јер су
људи процењивали какав је он правник", навео је Гајић.

  

Новинар недељника НИН Вук Цвијић рекао је да је Обрадовић ухапшен као терориста
или вођа нарко-клана. "Обрадовић има дете од осам година и он је био отац на
службеном путу. Истовремено, неки други очеви живе у златном добу, као Бранко
Стефановић, отац министра унутрашњих послова Небојше Стефановића, и то нарочито
од када је отишао у пензију", рекао је Цвијић.

  

Цвијић је додао да је фирма ГИМ, коју је заступао Бранко Стефановић, од "Крушика"
добијала наоружање по дисконтним ценама, готово једнаким производној цени, а потом
га продавала по много вишим ценама.

  

"ГИМ је за три године повећао нето добит за 3.150 пута, а државно предузеће СДПР је
смањило нето добит за 77 одсто. Бранко Стефановић је и од свог сина добио дозволу да
производи оружје. Бранко Стефановић представља ГИМ, а Вучић одговара на нешто
што нико не тврди, а то је да је Бранко Стефановић власник ГИМ-а", истакао је Цвијић.

  

Поповић: Обрачун по удбашким методама
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Професорка Даница Поповић изјавила да су оптужбе за плагијат уџбеника, које је
против ње изнео један студент, политички обрачун по удбашким методама.

  

Према њеним речима, тај студент се чак и хвалио како је "блиски рођак Бате Гашића и
да има блиске везе са Вучићем".

  

Она сматра де је реч о одмазди због оптужби које је изнела на рачун доктората
министра финансија Синише Малог и оцене да је реч о плагијату.

  

Поповић је навела да ни по једном правилу не би требало да остане без професорске
позиције и негирала је оптужбе о плагирању уџбеника.

  

"Моја ћерка ми је рекла да не смем да се повучем и поклекнем", рекла је Поповић и
истакла да је тај исти студент већ тврдио да она продаје испите, што је Дисциплинска
комисија одбацила.

  

Поповић је оценила да су у Србији завладали масовни страх и колективна хипноза и да,
према њеном мишљењу, највећи страх влада од губитка посла. "Чини се да ће неко бити
кажњен и ако мало гласније дише", казала је Поповић.

  

(Бета)
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