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Капетан Војске Србије, који је јуче ухапшен као осумњичени за насилничко понашање
због наводног напада на активисте Српске напредне странке, саслушан је и пуштен на
слободу.

  

  

Док први човек београдских напредњака, који обавља и дужност министра полиције,
Небојша Стефановић тврди да је официр ударао активисте, Војни синдикат наводи да је
официр ухапшен само зато што је негодовао због праксе активиста да звоне грађанима
на врата у потрази за сигурним гласовима.

  

Кампања је у јеку, па активисти СНС куцају на врата грађана. У уторак, на београдској
Звездари, у приземљу једне зграде избио је инцидент. Напредњаци кажу, да их је
капетан српске војске, који ту живи, физички напао.

  

У Војном синдикату, међутим, тврде да је обрачун био вербални.
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"Просто је невероватно да је човек био задржан скоро 48 сати, одведен од своје
породице, због тога што је, јавно исказао неслагање са људима који представљају
странку на власти", каже Новица Антић из Војног синдиката Србије.

  

"Овај човек је изашао из свог стана, припадник специјалних јединица, трениран, не да се
обрачунава са децом, већ да штити ову земљу,, изашао и физички се обрачунава са
девојком од које је дупло тежи", каже министар Стефановић.

  

Сукоб је избио зато што је капетан покушао да узме списак од напредњака, на ком је
видео своје име кажу у Синдикату.

  

Користимо искључиво спискове страначких чланова и симпатизера СНС-а, тврди
Стефановић: "У сваком улазу у земљи имамо неког члана".

  

Н1: Човек није био ваш члан?

  

Стефановић: Ми нисмо дошли код њега на врата.

  

Н1: Многи други се жале да им идете на врата?

  

Стефановић: Ми идемо на сва врата, код свих, немамо проблем са тим.

  

Нема проблем Српска напредна странка, али имају људи код којих долазе. Испоставиће
се, закуцали су и на врата једног од новинара који је присуствовао конференцији.

  

ФоНет: Видео сам своје име и име своје супруге. Ни она ни ја нисмо чланови странке и
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нисмо никоме дали сигуран глас.

  

Стефановић: Заиста не знам за тај случај.

  

ФоНет: Општина Земун, имају спискове станара и бирачки списак, чак на истом папиру
као бирачки списак.

  

Стефановић: Немам информација, али проверићу.

  

Грађани су с разлогом узнемирени, странке баратају њиховим личним подацима,
основано сумња, после низа сличних инцидената повереник за информације од јавног
значаја.

  

"Страначки активисти користе податке из базе података државних органа, које би
требало да служе у друге сврхе, а стављају се странкама на располагање ради
реализовања прикупљања сигурних гласова или чега год", каже Родољуб Шабић.

  

О случају хапшења капертана ВС огласио се и Полицијски синдикат Србије. Наводе да
полицију не треба користити у застрашивању грађана.
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  "Без присуства војне полиције, самовољно хапсити официра Војске Србије, зато што нежели да му страначки активисти куцају на врата и узнемиравају, јесте стављањеполиције у службу политике, а то је нешто чему ће се Полицијски синдикат Србијенајодлучније супротставити", навели су.  Да ли ће против војног капетана бити покренут поступак, одлучиће Тужилаштво поштоиспита сведоке.  У Војном синдикату кажу да су активисти СНС-а одбили да полиција позове Хитну помоћи да је и то доказ да немају повреде. Министар полиције пак тврди - повредне листепостоје, накнадно су отишли у Клинички центар.  Небоша Стефановић: Tо десило у улазу зграде, а не на вратима његовог стана  Министар унутрашњих послова Небоша Стефановић изјавио је да је ухапшени капетанВојске Србије В. М. први напао и ударио активисте Српске напредне странке (СНС) наЗвездари, као и да се то десило у улазу зграде, а не на вратима његовог стана.  "Он је био припадник специјалних јединица, држава је платила његову обуку и тренинг,а напао је девојку, која му није ништа урадила и добила је ударац у главу", рекао јеСтефановић новинарима после вежбе ватрогасно-спасилачких екипа београдскогаеродрома.     Стефановић, који је и председник београдског одбора СНС, демантовао је да активистите партије имају бирачке спискове грађана, објашњавајући да се ради о списковимачланова и симпатизера СНС и оних који су рекли да ће дати "сигуран глас".  Капетан у Војсци Србије В. М. саслушан је у Првом основном тужилаштву у Београдузбог сукоба са активистима Српске напредне странке, за кривично дело насилничкопонашање, потврђено је Инсајдеру у овом тужилаштву.  Њему је, како додају, након саслушања, укинуто задржавање. У даљем поступкупланира се испитивање сведока, након чега ће бити донета одлука да ли ће битипокренут поступак.  Војни синдикат Србије саопштио да је њихов члан и капетан В. М. приведен послевербалног сукоба с активистима владајуће СНС, док из ове странке тврде да је војниофицир физички напао омладинце те странке док су обављали страначке активности.  Саслушан капетан Војске због "сукоба" са активистима СНС  Капетан у Војсци Србије В. М. саслушан је у Првом основном тужилаштву у Београдузбог сукоба са активистима Српске напредне странке, за кривично дело насилничкопонашање, потврђено је Инсајдеру у овом тужилаштву.

  Њему је, како додају, након саслушања, укинуто задржавање. У даљем поступкупланира се испитивање сведока, након чега ће бити донета одлука да ли ће битипокренут поступак, пише Инсајдер.    Инсајдер подсећа да је Војни синдикат Србије саопштио да је њихов члан и капетан В. М.приведен после вербалног сукоба с активистима владајуће Српске напредне странке,док из ове странке стижу тврдње да је војни официр физички напао омладинце тестранке док су обављали страначке активности.  "Члан Војног синдиката Србије, капетан В. М, имао је сукоб са активистима владајућихстранака који ових дана незаконито од стана до стана узнемиравају грађане Београдаприкупљајући такозване сигурне гласове по одређеним списковима. Капетан В. М. јетражио да види списак и питао активисте одакле им подаци о његовој породици причему је од њих вређан и са њима дошао у вербални сукоб“, саопштио је синоћ Војнисиндикат Србије.  С друге стране, у саопштењу напредњака се истиче да је на активисте СНС насрнуомушкарац који је младића Н. Г. ударио руком у пределу носа, а девојку Н. С. ошамарио игурнуо у пределу груди, отео им страначки материјал који су носили, уз псовке и најтежеувреде.  Данас се огласио и председник Одбора за одбрану и безбедност Демократске странкегенерал у пензији Срето Малиновић који је изјавио да привођење капетана В. М. "јошједном показује на шта је све спремна Српска напредна странка како би очувала власт уБеограду" и оценио да то представља злоупотребу државе у политичке сврхе.  Двери: Да ли је то покушај застрашивања припадника Војске Србије и најава штаће се дешавати са свима који не подржавају политику СНС  Српски покрет Двери најоштрије је вечерас осудио хапшење официра и упитао да ли јето покушај застрашивања припадника Војске Србије и најава шта ће се заправодешавати са свима који не подржавају политику Српске напредне странке.  Народни посланик Двери Зоран Радојичић је у писаној изјави питао како ће и да ли ћеминистар одбране Александар Вулин и начелник Генералштаба Љубиша Диковићреаговати како би заштитили капетана Војске Србије.  "Ако је тачно да је ухапшеном капетану ВС који је до сада, према тврдњама његовихколега, више пута наградјиван и похваљиван због успешног извршавања одговорнихзадатака – одредјено задржавање због његове природне реакције која је уследилапошто је установио да непозната лица поседују податке о њему и породици која позакону не би смела да имају, постављамо питање министру одбране Александру Вулинуи начелнику Генералштаба Војске Србије генералу Љубиши Диковићу да ли ће и какоони реаговати како би заштитили капетана В.М.?", навео је Радојичић.  Он је питао и да ли је то још један у низу корака који представља притисак премаприпадницима Војске Србије који су чланови Војног синдиката Србије, јединогрепрезентативног синдиката у Војсци.  Навео је и да ће као члан Одбора за одбрану и унутрашње послове Скупштине Србијетражити да се сазове седница овог Одбора на коме би се расправљало о том"скандалозном" случају.  Војни синдикат Србије јуче је саопштио да је ухапшен официр Војске после инцидента саактивистима Српске напредне странке који су од врата до врата са списковима ишли иприкупљали "сигурне гласове".  По њиховим наводима, официр ВС је тражио да активисти кажу одакле им подаци оњеговој породици, после чега је дошло до вербалног инцидента после ког је ухапшен.   Шутановац тражи оставку Александра Вулина  Председник Демократске странке Драган Шутановац затражио је данас оставкуминистра одбране Александра Вулина поводом хапшења капетана Војске Србије који јеодбио да потпише страначки списак сигурних гласова Српске напредне странке."Никада се у Србији није десило овакво понижење, никада се није десило да се покуцана врата припадника Војске и да се од њега тражи да стави свој потпис на срамнисписак. Позивам министра одбране, дезертера Вулина, да поднесе оставку са позиције уминистарству јер је урушио углед и кредибилитет не само министра одбране већ и целеВојске", изјавио је Шутановац, а преноси информативан служба странке.  Он је позвао и начелника Генералштаба Љубишу Диковића да се "не понаша као слугаминистра већ да заштити припаднике Војске и скрене пажњу цивилној контроли да немогу на тај начин да се понашају према припадницима Војске који су браниоци нашеотаџбине".  Омладина ДС-а данас је на Калемегдану током испаљивања почасне паљбе уочиобележавања Дана државности Србије раширила транспарент "Срамота !!! Дезертерхапси војника!".  Војни синдикат Србије јуче је саопштио да је ухапшен официр Војске Србије послеинцидента са активистима Српске напредне странке који су од врата до врата сасписковима ишли и прикупљали "сигурне гласове".  По њиховим наводима, официр ВС је тражио да активисти кажу одакле им подаци оњеговој породици, после чега је дошло до вербалног инцидента после ког је ухапшен.  Из СНС су међутим саопштили да је официр вређао и физички насрнуо на њиховеомладинце током обављања страначких активности.  (Агенције)  Видети још:  Синдикати Слога: Александар Вучић да се извини за хапшење официра;погазио је Устав и као председник државе дозволио СНС активистима да малтретирајуграђане и утерују им страх  
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