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 Учесник протеста Против диктатуре Марко Радосављевић најавио је у петак да ће
против председника Србије Александра Вучића поднети тужбу зато што је на прес
конференцији показао његову фотографију као пијанца и назвао га досовским
батинашем.

  

  Радосављевић је изјавио да ће председника тужити за увреду части и душевни бол, и
додао да ће тужити и медије које су објавили ту фотографију (Информер и Српски
телеграф). Реч је о, како је Радосављевић раније испричао за Данас, о фотографији са
његовог Фејсбук профила, из представе, у којој је он глумио пијанца. На Фејсбуку се
наводи и назив драмског студија чији је Радосављевић члан. Радосављевић је учитељ у
једној земунској основној школи, и он тврди да је 31. маја испред Скуштине ни једног
тренутка није био насилан, сем што је викао "Вучићу, лопове", и тврдио да постоје
грађани првог и другог реда. Са друге стране, из Српске напредне странке је најављено
да ће тужити "контрамитингаша" Радосављевића због изазивања немира и нереда на
законито пријављеном скупу (видети оквир).   

Представници опозиције најоштрије осуђују наступ председника Вучића на
конференцији у четвртак на којој је саопштио име мандатара и осуо паљбу по
"опозиционим батинашима и провокаторима", посебно означавајући Радосављевића у
том контексту. Међутим, засад немају намеру и план да се на дан свечаности, 23. јуна,
окупе испред Палате Србије и изразе своје незадовољство. У Палати Србија тог дана
биће одржан свечани пријем поводом Вучићевог ступања на дужност председника, на
коме се, према писању медија, очекују бројни гости из земље и иностранства.

  

Без конкретног договора
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Како су нам рекли појединци из опозиционих странака још ништа конкретно није
договорено, иако има идеја за протест, перформанс па и игнорисање догађаја, а неки
предлажу и да се председнику поклони компас.

  

Према нашим информацијама засад само Покрет за преокрет Јанка Веселиновића и
чланови групе Против диктатуре планирају окупљање испред Палате Србија. Како
незванично сазнајемо, том протесту ће се прикључити и чланови Нове странке.

  

- Очекујем да ће представници опозиције бити на протесту. Ми из Преокрета свакако
идемо са протестом Против диктатуре да искажемо своје негодовање због избора
човека који је крађом гласова дошао на ту позицију. То не сме да прође без реакције
опозиције - каже за Данас Јанко Веселиновић.

  

Драган Шутановац, председник ДС, коментаришући Вучићеве изјаве о ДОС-батинашима,
показивање фотографија из таблоида на којима се види Марко Радосављевић, за ког
сугерише да га је опозиција смишљено послала да провоцира 31. маја испред Скупштине,
на дан Вучићеве заклетве, каже да "господин Вучић очигледно губи тло под ногама".

  

- Он, по старом опробаном обичају покушава да прикрије директну одговорност СНС
батинаша тако што оптужује опозицију. Замена теза је постала специјалност Вучића и он
то ради чак и кад је очигледно да не говори истину. Нажалост, Србија клизи ка друштву
насиља индукованог управо од стране оног који би требао да брине о безбедности и
спровођењу закона. Пуних пет година скрећемо пажњу јавности да је на делу пузајућа
диктатура која злоупотребљава државне органе, а сад се отишло и корак даље,
батинаши више не носе маске а Вучић их, за разлику од случаја Савамале, јавно
похваљује док се надлежни органи праве мртви, наводи Шутановац.

  

На питање да ли ће због свега тога ДС и остале опозиционе странке 23. јуна доћи
испред Палате Србија, он није одговорио.

  

Постоји нормална комуникација
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Бошко Обрадовић, лидер Двери, за наш лист каже да су "сви ДОС-ови батинаши одавно
прекомандовани у СНС још са преласком Весића у напредњаке".

  

  

- Савамала и фантомке, малтретирање новинара на дан полагања заклетве,
провокатори на протесту опозиције - то су једини батинаши - Вучићеви батинаши. Двери
су изразиле спремност за даљу сарадњу са опозицијом, па и за протесте. Када и на који
начин ћемо сарађивати, биће предмет даљих договора лидера опозиције са којима сам у
нормалној комуникацији - наводи Обрадовић.

  

Ђорђо Жујовић, члан председништва ЛДП, за наш лист наводи да посао председника и
Владе Србије мора да буде спровођење политике за коју су добили подршку на
изборима. У тој странци, како каже, очекују "да то буде тема разговора власти и
опозиције, а не и даље да се у партијским рововима обрачунавамо једни са другима".

  

- Апсолутно не сме да буде никакве дневне политике у послу полиције и тужилаштва, од
којих ваљда сви очекују у овој земљи да нам кажу шта се то десило на дан инаугурације
председника. Потребно је дати одговоре на то ко је угрожавао безбедност новинара, са
којим мотивом и којим намерама. Нема потребе да се у то уноси вишак емоција или да се
тражи нека одговорност у прошлим режимима или сличном етикетирању - указује
Жујовић.

  

 Из покрета ДЈБ и ПГГ могуће изненађење
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Из покрета Доста је било Саше Радуловића, између осталог поручују да је "Србија
добила новог мандатара за састав Владе, али да о њеном лику и делу, разлогу зашто је
Ана Брнабић изабрана нисмо чули ни речи, јер је конференцију за штампу председник
Србије и СНС Вучић искористио да одржи још једну представу", наводи тај покрет.

  

Коментар на Вучићев наступ и евентуалне планове за протест 23. јуна, у петак до
закључења овог издања Данаса нисмо добили из удружења које води Саша Јанковић.
Могуће је да намере и евентуални договор ова да покрета намерно не обелодањују до
последњег тренутка, будући да је слично било и за вечерњи заједнички митинг
опозиције 31. маја, после Вучићеве заклетве.

  

СНС: Вучић није рекао ни да је Радосављевић пијанац, ни да је глумац

  

Саопштење СНС о Марку Радосављевићу преносимо у целости: "Служба за
информисање Српске напредне странке саопштава да ће наш Правни тим тужити
контрамитингаша Марка Радосављевића због провоцирања, изазивања нереда и немира
на скупу СНС, одржаном 31. маја 2017. године, и да очекујемо да се правосуђе понаша у
складу са законима Србије.

  

Поводом изјаве овог контрамитингаша да га је Александар Вучић показао као пијанца,
наглашавамо да је у питању најобичнија лаж, јер Вучић није рекао ни да је пијанац, ни да
је глумац, ни да је учитељ, већ је показао слику особе која је провоцирала, изазивала
нереде и немире о чему сведоче и бројни видео снимци.
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  Такође, СНС саопштава и да је извештавање појединих медија, који већ даниматенденциозно говоре и пишу о дешавањима на скупу СНС, једином законитом скупу надан полагања заклетве председника Србије, Александра Вучића, у најмању рукускандалозно, ако се има у виду обавеза медија да истинито извештавају јавност.  Интересантно је и то да су поједини медији данима навијали, па чак и директно позиваликонтрамитингаше, присталице оних политичких група који су доживели тежак дебакл наизборима, да дођу у што већем броју и изазивају нереде на митингу Српске напреднестранке.  Од особе која је на више локација физички онемогућавала симпатизере СНС да дођу намитинг, уносила им се у лице, вређала их и псовала, сад ти медији праве некакву жртву,мученог глумца, иако је свима јасно да су циљ те особе и осталих контрамитингаша билеразбијене главе и крваве улице Београда. У исто време, ти исти медији линчују редареСНС који су спречили прављење инцидената од стране контрамитингаша, отворено ихтаргетирају и представљају као некакву монструозну групу батинаша.  Свима је јасно да су се одређени медији одавно пресвукли у директне политичкепротивнике Александра Вучића и СНС, да износе најгнусније лажи и да су отворенистраначки активисти који не бирају средства како да нападну Вучића  У Србији свако може да пише и говори шта му падне на памет, што је безброј пута идоказано, али оправдавање провокација, насиља и изазивања немира од странеконтрамитингаша је, не само груби прекршај кодекса новинара, већ је и друштвенонеприхватљиво и незаконито".  Тужилаштво: Идентификовано седам лица  У Првом основном тужилаштву, које води предистражни поступак за нападе на новинаретоком митинга СНС на дан полагања заклетве председника, за Инсајдер наводе да судобили извештај полиције, али чекају допунски извештај јер нису сва лицаидентификована. Идентификовано је седам могућих учинилаца кривичних дела, али јошније извршена идентификација свих лица, рекла је за Инсајдер портпарол тужилаштваАлександра Ђенадић и додала да "тужилаштво чека и други део извештаја од полицијекако би могло да се одлучи о даљем поступању".  

  Пошто полиција тужилаштву достави комплетан извештај, идентификује сва лица идостави и евентуално неке нове снимке, тужилаштво ће моћи да процени у ком правцуће даље поступати. Према речима Ђенадић, тужилаштво је покренуло поступак 1. јуна наоснову новинских написа, а после тога су у својству грађана саслушани оштећениновинари, преноси ФоНет.  Изјаву је дала и новинарка Данаса Лидија Валтнер која је изгурана са платоа испредСкупштине, у време када и опозициони демонстрант Марко Радосављевић ифоторепортер Милутин Марковић. Фотографије насиља објавили смо у вишепретходних бројева Данаса, а читаоци су нам се јавили, са информацијама ко суприпадници обезбеђења СНС који су напали новинаре.  (Данас)  
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