
Потпредседник ССП Булатовић: Над Радмиловићем се спроводи озбиљна тортура; Зашто је и даље у притвору, иако су испуњени услови да се пусти на слободу?
уторак, 27 октобар 2020 23:48

Потпредседник странке Слободе и правде Дејан Булатовић одржао је конференцију за
медије на којој је поручио да се над његовим пријатељем Зораном Радмиловићем, који се
налази у притвору због сумње да је писао претеће графите на Булатовићевој кући,
спроводи озбиљна тортура.

  

  

Овај случај показује да су у Србији укинути слобода, правда и право

  

Булатовић је рекао да од власти тражи одговор зашто је његов пријатељ и даље у
притвору, иако су испуњени услови да се он пусти на слободу, да "нису пронађени
докази" против њега, а да је последњи сведок испитан прошле недеље, у петак.

  

Каже и да тај случај показује да су у Србији укинути слобода, правда и право. Иначе,
обраћање новинарима било је све време опструисано, на шта полиција није реаговала,
иако је Булатовић то од њих, у једном тренутку, чак и затражио.
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Оно што желим да вам кажем је да је данас већ 17. дан откад је у притвору мој пријатељ
Зоран Радмиловић, који је осумњичен од стране полиције да је он написао фашистичке
графите на фасади моје куће, што је апсолутно неприхватљиво

    

"Оно што желим да вам кажем је да је данас већ 17. дан откад је у притвору мој пријатељ
Зоран Радмиловић, који је осумњичен од стране полиције да је он написао фашистичке
графите на фасади моје куће, што је апсолутно неприхватљиво", казао је Булатовић.

  

Док је он говорио, Симо Спасић из Удружења породица косметских жртава је говорио
преко мегафона.

  

"Погледајте шта они раде, чак не можемо да одржимо ни конференцију за медије, а да
они то не опстуирају. Они су послали Симу Спасића како би се истина у Србији што мање
чула или уопште да се не чује", рекао је Булатовић.

  

"Нема демократије, али демократија ће се кад тад да се врати у Србију"

  

Оптужио је надлежне да "не раде свој посао".

  

"Нема демократије, али демократија ће се кад тад да се врати у Србију. Ово је
показатељ да надлежни не раде свој посао. Полиција није испитала онога који мене
малтретира него се истрага базира на малтретирању мог пријатеља", казао је
Булатовић.

  
  

Устав Србије и Закон о кривичном поступку прописују да приведени мора да се пусти на
слободу чим се испуне услови за његово ослобадјање
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Адвокат Радмиловића Синиша Мајкић је рекао да Устав Србије и Закон о кривичном
поступку прописују да приведени мора да се пусти на слободу чим се испуне услови за
његово ослобадјање, тако да је Радмиловић противуставно и противзаконски у затвору.

  

На кући потпредседника Странке слободе и правде Дејана Булатовића у Батровцима
код Шида у току ноћи 8. октобра појавили су се претећи графити, након чега је полиција
ухапсила Зорана Радмиловића, уз званично образложење да су у његовој кући
пронађени иста боја којом су исписани претећи графити, као и четкица која је
одговарала исписаним словима.

  

Начелник Полицијске управе Сремска Митровица Ђура Мандић изјавио је да је
"поступање полиције на расветљавању исписивања претећих графита на кући
потпредседника Странке слободе и правде Дејана Булатовића од првог тренутка
максимално професионално и у складу са законом", саопштило је Министарство
унутрашњих послова Србије.

  

(Бета, Н1) 
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