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 Слађана и Радиша Трајковић Ђани потписали су споразум о признању кривице са
Трећим основним јавним тужилаштвом и осуђени су на три месеца кућног затвора.

  

  Још две особе потписале су идентичан споразум као Трајковићи, пише Пинк.рс, а који
надлежни суд треба да потврди.   

Тренутно је на саслушању фудбалер Александар Пријовић.

  

Подсећамо, они су ухапшени по налогу ИИИ ОЈТ због сумње да су извршили кривично
дело непоступања по здравственим прописима за време епидемије.

  

Укупно је ухапшено 20 особа, а једној трудници је кривична пријава поднета у редовном
поступку.

  

Осумњичени су боравили током дана у кафићу елитног хотела, дружили се, испијали
пића, иако је забрањено окупљање у затвореном простору.

  

Власник кафића је прекршио закон јер је забрањено услуживање гостију у објекту.
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Међу лицима која су ухапшена јуче због извршења кривичног дела Непоступање по
здравственим прописима у време епидемије из члана 248 кз, поред Радише Трајковића
Ђанија, његове породице и фудбалера Александра Пријовића, био је и певач Митар
Мирић.

  

По налогу Трећег тужилаштва задржани су: П. В 1990, Б. Т 1992, М. С 1988, М. М. 1957,
Г. К 1971, Р. Т 1972, С. Т 1967, Р. М 1984, С. Б 1972, Л. Р 1998, А. П 1990, Н. О 1981, М. С
1995, Т. Р 1986, М. А 1984, С. Т 1989, М. Р 1980, М. П 1983, М. Т 1997 И Н. М због
извршења кривичног дела Непоступање по здравственим прописима у време епидемије
из члана 248 кз, пишу "Новости".

  

Видети још: 

  

Фудбалер Александар Пријовић и певач Радиша Трајковић Ђани ухапшени због
кршења одредби о ванредног стању

  

(Блиц)
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