
Десет дана након Вучићевог обећања, тужилаштво нема никакве нове информације о случају „Савамала“
среда, 08 јун 2016 16:09

Више јавно тужилаштво нема нове информације о случају "Савамала", када су људи с
фантомкама рушили објекте у тој београдској четврти, речено је данас агенцији Бета у
том тужилаштву, десет дана након што је Вучић на Пинку изјавио да ће надлежне
службе „у року од седам до десет дана саопштити ко је рушио Савамалу и по чијем
налогу“.

  

  

У Тужилаштву је речено да "нема ништа ново" да се саопшти у вези са тим догађајем. За
то време у Скупштини града Београда, на седници која је у току води се полемика о
Савамали.

  

Одобрник ДС-а Балша Божовић рекао је да су демократе апеловале на тужилаштво да
предузму предистражне радње из разлога што сматрамо да је полиција била умешана у
тај злочин.

  

"Незгодно је председнику владе да одлучи кога ће да окриви од својих најбољих
сарадника", рекао је Божовић.

  

Одборник ДСС-а Милан Бојовић уручио Малом признање „Прва фантомка
Београда“           
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Одборник ДСС Милан Бојовић је изашао за говорницом са несвакидашњим захтевом - да
градоначелнику Синиши Малом уручи признање "Прва фантомка Београда".

  

- Грађани су ме замолили да градоначелнику уручим ово признање за изузетан допринос
у рушењу у Савамали - рекао је Бојовић држећи у рукама урамљену слику фантомке.

  

Председник Скупштине града Никола Никодијевић одмах је одреаговао напоминуући да
неће толерисати циркус у градској скупштини.

  

- Нисте се појавили на две седнице до сада, а сад сте дошли да правите циркус овде.
Такво понашање нећу толерисати - рекао је Никодијевић.

  

Градски мендажер Горан Весић је на питања новинара да ли ће икад на дневни ред
Скупштине стићи оно што се дешавало у изборној ноћи у Савамали Горан Весић је рекао
да је истрага у току.

  

 "У то немамо право да се мешамо, јер су за за њу надлежни неки други органи, а не
Скупштина. Када буду били резултати истраге, биће саопштени јавности и ја молим за
стрпљење", рекао је Весић.

  

Одобрник ДС-а Балша Божовић рекао је да су демократе апеловале на тужилаштво да
предузму предистражне радње из разлога што сматрамо да је полиција била умешана у
тај злочин.

  

"Незгодно је председнику владе да одлучи кога ће да окриви од својих најбољих
сарадника", рекао је Божовић.
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- Грађани су ме замолили да градоначелнику уручим ово признање за изузетан допринос
у рушењу у Савамали - рекао је Бојовић држећи у рукама урамљену слику фантомке.

  

Председник Скупштине града Никола Никодијевић одмах је одреаговао напоминуући да
неће толерисати циркус у градској скупштини.

  

- Нисте се појавили на две седнице до сада, а сад сте дошли да правите циркус овде.
Такво понашање нећу толерисати - рекао је Никодијевић.

  

Више јавно тужилаштво у Београду упутило је 13. маја захтев Служби унутрашње
контроле полиције за додатне провере у вези с рушењем објеката у Савамали и учешћем
полицијских службеника током тих догадјаја, уз напомену да очекује да ће додатне
провере бити извршене у најкраћем року.

  

  

Мандатар за формирање нове Владе Србије Александар Вучић изјавио је 29. маја да ће
надлежне службе у року од седам до десет дана саопштити ко је рушио у Савамали и по
чијем налогу.

  

Видети још:
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Александар Вучић: Синиша Мали је најбољи градоначелник Београда, иза
догађаја у Савамали стоје највиши органи града Београда

  

(Бета-НСПМ)
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