
Југослав Кипријановић поднео кривичну пријаву против Шешељевог возача због напада бејзбол палицом испред Скупштине
четвртак, 27 јун 2019 14:07

 Председник београдског одбора Двери Југослав Кипријановић изјавио је данас да је
поднео кривичну пријаву против возача председника Српске радикалне странке и
посланика Војислава Шешеља, Стојка Стојановића, због инцидента испред Скупштине
Србије који се десио пре седнице о Косову, када га је Стојановић напао бејзбол палицом.

  

  Кипријановић је новинарима казао да је Стојановић извео акт за који до данас није
било реакције надлежних државних органа па је био принуђен да, како је навео, као
физичко лице поднесе ту пријаву Трећем основном јавном тужилаштву у Београду по
члану Кривичног законика који подразумева угрожавање опасним оруђем при тучи или
свађи.   

„Иако је прошло скоро месец дана ниједан државни орган није поступио по службеној
дужности због овог догађаја. Да подсетим, била је у питању посебна седница Народне
скупштине Србије на тему Косова и Метохије на коју долази комплетан државни врх“,
рекао је Кипријановић и додао да је тај инцидент морао да има епилог од надлежних, а
не по приватној пријави као да је дошло до, како је оценио, неке туче или неспоразума на
улици.

  

Он је навео да се читав инцидент десио тако што је Шешељ наредио свом возачу да
крене да гази посланике Двери и то, како је додао, у присуству припадника МУП-а, БИА
и Кобри.

  

„Толико је било снимака да је јасно да је човек напросто из чиста мира извукао палицу
испод седишта и нагрнуо на мене, ја сам у том моменту стајао са стране, чак нисам ни
био на улици, снимао сам телефоном читав догађај“, рекао је Кипријановић.
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Он је навео да то није усамљен случај и да је одбачена кривична пријава члана
Председништва Двери Марка Радуловића коју је поднео против заменика председника
општине Мајданпек због отуђења телефона док је снимао организацију одласка на
митинг „Будућност Србије“ 19. априла у Београду.

  

„Постоји десеторо људи који су на различите начине били физички пребијани или
злостављани од политичких неистомишљеника“, рекао је Кипријавновић и подсетио да
за пребијање једног од лидера Савеза за Србију Борка Стефановића, као и студената и
одборника који су били организатори протеста „Један од пет милиона“ не постоји судски
епилог.

  

Он је навео да је МУП поднео пријаве и против неколико функционера Двери, као што је
случај са председником Извршног одбора Борком Пушкићем који је добио пријаву за
насиље приликом избора у Лучанима, затим члана Извршног одбора Александра
Новаковића за упад у зграду Радио-телевизије Србије током протеста „Један од пет
милиона“.

  

  

 Кипријановић је додао и да је члан Председништва те странке Александар Танасковић
оптужен да је усмерио латентну претњу председнику Скупштине општине Чачак, како
каже, тако што му је „послао пољубац“.

  

„Дакле очигледно је да овај режим спроводи озбиљну репресалију над политичким
неистомишљеницима. Оно што нас забрињава у свему томе је да улазимо у фазу када се
подела на законодавну, извршну и судску власт практично брише, једноставно судска
власт, тужилаштва и судови постају инструмент за притисак на политичке
неистомишљенике“, рекао је Кипријановић.

  

Председник Удружења за заштиту уставности и законитости Саво Манојловић навео је
да тај случај открива да у Србији не постоји култура дијалога, већ потпуно урушавање
институција, као и апсолутно поништавање слободе изражавања и мишљења.
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У кривичној пријави Кипријановић је за сведоке позвао лидера Двери Бошка
Обрадовића, лидера радикала Војислава Шешеља и шефицу обезбеђења Скупштине
Србије Наташу Миленковић.

  

Инцидент испред Скупштине Србије догодио се 27. маја када је Шешељев возач напао
Кипријановића бејзбол палицом.

  

(Бета)
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