
Почело суђење за паљење куће новинара Милана Јовановића, изношење уводне речи одложено за 26. јул; У згради суда "дошао велики број људи да подрже некадашњег председника општине Гроцка Драгољуба Симоновића"
петак, 24 мај 2019 12:12

 У Другом основном суду почело је суђење за паљење куће новинара портала "Жиг
Инфо" Милана Јовановића, а на првом рочишту једино је прочитана оптужница против
окривљених, а уводних речи адвоката није било.

  Током првог рочишта адвокати нису дали уводну реч зато што је адвокатица Зора
Добричанин рекла да жури на друго суђење, тако да је изношење уводне речи
бранилаца, као и изношење одбране окривљених, одложено за 26. јул.

  

Адвокати одбране најавили су подношење кривичних пријава против тужиоца и
начелника Централног затвора јер су, како кажу, усред ноћи изводили оптужене из
притвора и водили их у полицијске станице, где је, према речима бранилаца, одметнут
део полиције, заједно са тужиоцем, на оптужене вршио притисак да као наручиоца
паљења куће наведу Симоновића.

  

Милан Јовановић је рекао да због оваквог одуговлачења сматра да ће читав поступак
трајати јако дуго и да ће правда бити недостижна. Поставио је питање председнику
Србије зашто је Симоновић и даље члан СНС и зашто му се дозвољава да остале
чланове СНС и своје породице доводи као подршку да му кличу док улази и излази из
суднице.
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  У згради се налазио велики број оних који су, како кажу, из Гроцке дошли да подрженекадашњег председника општине Драгољуба Симоновића.  Претходни претрес одложен је јер се на суђењу нису појавили бивши председникОпштине Гроцка Драгољуб Симоновић, који је оптужен да је наложио паљење кућеЈовановића, и његов бранилац.  Адвокатска приправница тада је саопштила да Симоновићу није стигао позив за рочиштекао и оптужни предлог, подсећа УНС.

  Осим Симоновића, за кога тужилаштво тражи максималну казну затвора од осам година,оптужени за паљење куће Милана Јовановића су Владимир Михаиловић, АлександарМаринковић и Игор Новаковић.  Певачица Бојана Цветковић Шијачки признала је да је помагала у подметању пожара изакључила је споразум о признању кривичног дела.  На основу споразума осуђена је на шест месеци кућног притвора уз ношење наногице иновчану казну од 50.000 динара.  Након што је оптужен за паљење куће Драгољуб Симоновић, за нанет "психички бол истрах", тужио је Милана Јовановића и уредника портала "Жиг инфо" ЖељкаМаторчевића због тврдњи у поднеску Правобранилаштву Гроцке и текстова на овомпорталу.  Симоновић је ухапшен 25. јануара, када је председник Србије Александар Вучић објавиоје да се сумњичи за подстрекивање паљења куће новинара, која се налази у Врчину.Провео је 30 дана у притвору, а суд је одбио захтев тужилаштва да му се притворпродужи.  Новинару Јовановићу кућа је запаљена у ноћи између 11. и 12. децембра.  (Н1)  

 2 / 2


