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Дејан Јовановић, који је у суботу приведен у Лазаревцу, након што је помогао полицајки
у цивилу да устане пошто је пала, пуштен је на слободу сазнаје Н1.

  

  

Дејан Јовановић из Лазаревца, отац двоје деце, приведен је у суботу увече након
блокаде Ибарске магистрале, док је пружао помоћ полицајки у цивилу, која је  пала
током гурања у току блокаде.

  

Након саслушања у тужилаштву, Јовановић је пуштен да се брани са слободе.

  

Подсетимо, Јовановић је приведен под оптужбом да је напао службено лице.
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Нова.рс: Полицајка пала на протесту, ухапшен Лазаревчанин који јој је помогао да
устане због “напада на службено лице”

  

Дејан Јовановић сусреће се са оптужбама за напад на службено лице током блокаде у
суботу у Лазаревцу и то само зато што је покушао да помогне полицајки у цивилу да
устане, након што је пала, тврде за наш портал Лазаревчани. Јовановић је приведен, а
данас ће бити саслушан у тужилаштву, сазнаје Нова.рс.

  

Јовановић је приведен под оптужбом да је напао службено лице. Наиме, полицајка која
је оборена била је у цивилу, а на фотографијама до којих је дошао наш портал види се
јасно да Дејан помаже жени у невољи. Уредник портала Пулс медиа, Андрија Ђукетић,
каже за Нова.рс да им је неопходна помоћ како невин човек не би сносио последице.

  

  

„На фотографијама се јасно види да Дејан Јовановић помаже полицајки која је пала, они
се чак и смеју. Ипак, они су га привели због напада на службено лице. Према нашим
сазнањима, полицајка је хтела да да повуче пријаву, али под притиском то није учинила“,
каже Ђукетић за наш портал.

  

Он најављује протест за данас у Лазаревцу уколико се Јовановић не пусти на слободу.

  

„Позваћемо све људе да дођу у 18 сати у Лазаревац, уколико се Јовановић на пусти на
слободу“, додаје он.

  

(Н1, Нова.рс)
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