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 Човек који је због пребијања осуђиван на затворску казну без проблема улази у зграду
Владе и седи са страним званичницима

  

БЕОГРАД - Петар Панић, звани Пана, бивши робијаш и некадашњи телохранитељ
Војислава Шешеља, данас близак владајућим напредњацима, поставио је на свој Фејсбук
профил фотографије из Скупштине града на којима у друштву градског менаџера
Горана Весића, по свему судећи, преговара с привредницима из Кине!

  

  

Панић, иначе неретко на свој профил поставља слике и са премијером Александром
Вучићем, али и председником Србије Томиславом Николићем, као и актуелним
министром полиције Небојшом Стефановићем. Испод фотографије коју је објавио 2. јула
2015. године са тројицом поменутих политичара Панић је написао „20 година чувао и
сачувао“.

  

На фотографији коју је 31. марта 2015. поставио на свој профил овај осуђивани батинаш
седи у друштву Борка Милосављевића, помоћника Синише Малог, и Горана Весића с
једне, док је с друге стране стола делегација из Кине, која је тада боравила у Београду.

  

Нераздвојни... Често у друштву премијера / Воли полицију... Петар Панић с Небојшом
Стефановићем Нераздвојни... Често у друштву премијера / Воли полицију... Петар Панић
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с Небојшом Стефановићем

  

Гост у свим институцијама

  

Чувени Пана се овом приликом похвалио Фејсбук пријатељима, рекавши да се налази у
Старом двору са, како је нагласио, „Цхине Хопе Енергy“, вероватно алудијарући на
познату кинеску инвестициону компанију из Хонгконга - „Гоод Хопе Енергy“.

  

  

Посебно је занимљиво да је поменути робијаш фотографије избрисао пет минута након
што је редакција градском менаџеру Горану Весићу упутила питање у ком својству је
Панић био с њим на поменутом догађају.

  

- Пошаљите слику, па ћемо видети - поручили су из ПР службе Горана Весића. Слику смо
послали, али одговор није стигао.

  

Ни Панић није био речитији.

  

- Не дајем изјаве за Курир - кратко је поручио, не саслушавши питање.
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Да ово није једина државна институција коју поменути робијаш посећује, сведоче и
његове фотографије које је 16. и 27. јануара 2015. године окачио на свој профил, где је
евидентно да се налази у Немањиној 11, згради Владе, у просторији за прес
конференције. Нешто касније, тачније 31. марта 2015. године, некадашњи телохранитељ
Војислава Шешеља поставља горепоменуту фотографију из Скупштине града са
највишим градским функционерима.

  

  

Политички аналитичар Бранко Радун пита у ком својству је Панић био с кинеском
делегацијом.

  

- За земље које су у транзицији је негде нормално да људи који су осуђивани буду блиски
власти. Потребно је поставити питање градском менаџеру Весићу у ком својству је
Панић био у Скупштини града, да ли је су га позвали привредници или има неку
функцију. То су питања на која би Град Београд званично требало да одговори - казе
Радун.
  Фотографије, додаје, могу да значе много, али исто тако и једно велико ништа.

  

Криминал и политика

  

- Неретко је људима у пракси да се фотографишу са политичарима или јавним
личностима како би евентуално испали нешто битнији у очима других. Не бих искључио
могућност да он нема никакве везе са Владом, већ је искористио неку од прилика да
направи, модерним језиком речено, селфи и похвали се везом са „врхом“. Опет, с друге
стране, мој утисак је да од овог човека сви траже неку врсту заштите - сматра Радун.
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Из Владе и Скупштине града у току јучерашњег дана нису имали коментар на питање у
ком својству Панић борави у државним институцијама. Градски менаџер Горан Весић
није одговарао ни на позиве ни на поруке.
  Чувен по кори од банан

  

РОБИЈАО ЗБОГ ПРЕБИЈАЊА АДВОКАТА БАРОВИЋА

  

После чувеног телевизијског дуела са Шешељем 16. јула 1997. године, Панић је претукао
адвоката Николу Баровића. Шешељ је правио шале о кори од банане на коју се Баровић
оклизнуо, пао и сломио неколико ребара и носну кост на три места. Седам година
касније, тачније 26. марта 2007. године, Панић је осуђен на осам месеци затвора.
  Град Београд

  

МАЛИ И ГРАДСКА УПРАВА СЕ УЋУТАЛИ

  

Градска секретарка за привреду Тијана Маљковић није желела да коментарише
састанак кинеских привредника на ком је био Панић. Након што је саслушала питање,
кратко је поручила да нема коментар. Градоначелник Београда Синиша Мали није
одговарао позиве нити на СМС поруке.

  

СТАКЛЕНО ОКО ИЗ ЗАТВОРА

  

Панић је због инцидента са адвокатом Баровићем ухапшен на београдском аеродрому,
где је требало да се укрца на авион за Црну Гору почетком 2007. Казну је служио у
Падинској скели, где је почетком маја 2008. у тучи тешко повређен, када је остао без
једног ока. Данас је препознатљив по једном стакленом оку.

  

Пана се такође сумњичи да предводи чувене "СНС батинаше" на локалним изборима
широм Србије, који пребијају политичке противнике и активисте током изборних
кампања. Ниједан од ових случаја "предизборних батињања" до сада није процесуиран. 
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(Курир)
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