Почело суђење за напад на Борка Стефановића, двојица оптужених негирали кривицу, док се трећи
уторак, 10 септембар 2019 17:26

На почетку суђења за напад на опозиционог политичара Борка Стефановића двојица
оптужених негирали су кривицу, док се трећи није појавио у суду, каже за КРИК Иван
Нинић, Стефановићев адвокат у овом поступку.
Суђење које се одржава у крушевачком суду данас је било затворено за јавност јер је
реч о припремном рочишту на коме се расправља о доказима. Стефановићев заступник
Иван Нинић за КРИК каже да је оно одржано иако је изостао оптужени Милош Шапоњић
звани Шапа, јер је његов адвокат био присутан.

Адвокат је казао да са Шапоњићем није у контакту већ готово месец дана, а слично су
навели и оптужени Данијел Гмијовић Цафта и Марко Живковић Бувац.

Према Нинићевим речима, судија Биљана Тошковић Сурла наложила је полицији да
пронађе и приведе Шапоњића на следеће суђење заказано за крај октобра.

Гмијовић и Живковић негирали су да су напали Борка Стефановића и остали при ономе
што су причали током истраге. Они би требало да на следећем суђењу изнесу детаљну
одбрану о томе шта се догодило у новембру прошле године у Крушевцу.

У даљем току суђења, наводи Нинић, требало би да буде саслушано 18 сведока међу
којима и осуђивани крушевачки бизнисмен Горан Макрагић. О његовој умешаности у овај
напад јавно је говорио и Борко Стефановић рекавши да је у пословним везама са
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осумњиченима.

Макрагић је у то негирао на саслушању током истраге рекавши да их познаје само „из
виђења“. Он је, иначе, близак двојици контроверзних бизнисмена са Косова – Звонку
Веселиновићу и Милану Радоичићу. Заједно им се судило у Пироту због нелегалног
ископавања шљунка, а у том поступку су ослобођени. Радоичића и Веселиновића
косовске власти сумњиче и да су учествовали у убиству Оливера Ивановића. Више о
Макрагићу прочитајте овде.

Као доказ против оптужених биће представљени и листинзи телефонских разговора
који, према Нинићевим речима, доказују да су они пре и након напада били у
непрекидној комуникацији.

Подсетимо, напад на Борка Стефановића догодио се крајем новембра прошле године
испред Месне заједнице у Крушевцу, где се одржавала трибина опозиционог Савеза за
Србију. Осим Стефановића у овом нападу повређен је и активиста његовог покрета, као
и један полицајац.

Гмијовић, Живковић и Шапоњић ухапшени су убрзо након овог догађаја. Сви су негирали
кривицу и тужиоцу испричали да су се испред Месне заједнице затекли случајно. После
месец дана пуштени су из притвора.

Сва тројица раније су осуђивани за различита кривична дела, а Данијел Гмијовић
Цафта, како је КРИК раније писао, био је сарадник крушевачког криминалца Горана
Обрадовића Суше. Детаљније прочитајте овде.

Напад на Стефановића био је повод за протесте против насиља под паролом „Стоп
крвавим кошуљама“, а који су касније прерасли у протесте „Један од пет милиона“.

(Крик)
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