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Студент и активиста Дејан Багарић, који је претучен у суботу након протеста "Један од
пет милиона" у Новом Саду, казао је да му је драго да је полиција релативно брзо
привела једну од осумњичених особа, да се нада привођењу друге особе и да чека
епилог целог случаја.

  

  

Активиста "За кров над главом" Михајло Николић казао је да се нада да ће нападачи на
активисту Марка Ђелевића и њега бити такође индентификвоани и приведени правди. 

  

"Без обзира на моје неповерење у институције ове државе, мени је свакако драго што је
полиција релативно брзо идентификовала осумњичене, надам се привођењу друге
осумњичене особе и чекам епилог целог случаја", рекао је студент и активиста Дејан
Багарић.

  

Багарић је казао да му јучерашњи протест у Новом Саду поводом пребијања њих тројице

 1 / 3



Претучени студент Дејан Багарић: Надам се хапшењу и другог осумњиченог и чекам епилог целог случаја; Насиље је постало друштвено прихваћен облик понашања
среда, 12 јун 2019 16:00

значи и да је задовољан, али да је, како каже, разочаран чињеницом да би тај протест
био "мање медијски праћен и посећен да није претучен и он поред Михајла и Марка".

  

"То јасно говори да људи нису солидарни ако се проблем не дешава у њиховом
дворишту", рекао је Багарић.

  

Он је додао да када се ради о његовом осећају личне безбедности у граду, да се она
није променила и да се неће променити ни када друга особа буде ухапшена. 

  

"Насиље је постао прихваћен облик понашања у друштву уопште", рекао је Багарић.

  

Један од двојице активиста Здружена акција Кров над главом Михајло Николић, који је
претучен заједно са Марком Ђелевићем у петак испред Филозофског факултета у
Новом Саду након протеста против сече дрвећа, казао је да се још ради на
идентификацији нападача на њих двојицу, као и да верује нападачи исте особе. 

  

"Задовољан сам реакцијом људи, доста људи се сакупило, поносан сам на своје
суграђане што су нас подржали и заиста ми је драго", рекао је Николић.

  

Он је навео је након синоћњег хапшења једног од осумињичених на Багарића да верује
да ће и нападачи на ђелевића и њега исто бити откривени и приведени.

  

Новосадска полиција ухапсила је у уторак М.Д. (30) из Врбаса, док се за још једном
особом трага, због постојања основа сумње да су извршили кривично дело насилничко
понашање и претукли једног од организатора протеста "Један од пет милиона" у Новом
Саду Дејана Багарића.

  

У Новом Саду је јуче одржан протест на коме је учествовало више стотина грађана, међу
којима је било и професора Универзитета у Новом Саду, активиста Здружене акције За
кров над главом и "Један од пет милиона", као и лидера и активиста појединих
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опозиционих партија. Том приликом је претучени активиста и студент Марко ђелевић
поручио да неће одустати од протеста, иако је у петак претучен.

  

"Нису нас сломили и неће нас сломити, борићемо се против фашизма у Србији", рекао је
Ђелевић том приликом.

  

(Бета)
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