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Милан Вацић и Милан Рус, који су током "Параде поноса" вређали полицајце на
дужности, осуђени на шест месеци затвора, две године условно. Продужен притвор
двојици припадника "Образа".

  

Први основни суд у Београду осудио је Милана Вацића (19) и Милана Руса (19) на шест
месеци затвора, условно на две године, због кривичног дела ометања службеног лица у
обављању службене дужности, током "Параде поноса". Вацић и Рус су псовкама
вређали полицајце који су обезбеђивали ту манифестацију.

  

Вацићу, рођеном брату вође покрета "1389" Милоша Вацића, и Русу суд је, по изрицању
пресуде, укинуо притвор у којем су провели нешто више од месец дана.
  
  Њих двојица су, због пребукираности београдског Окружног затвора, били у притвору у
Пожаревцу. Они раније нису осуђивани, што им је суд узео у обзир као олакшавајућу
околност, приликом одлучивања о казни.
  
  Условна осуда значи да ће, ако у року од две године учине неко кривично дело, одмах
бити упућени на издржавање затворске казне на коју су данас осуђени.

  

Данашња пресуда је прва коју је Први основни суд у Београду изрекао изгредницима
који су 10. октобра правили нереде по Београду.

  

Припадницима "Образа", Дамиру Грбићу и Крсти Миловановићу, који су ухапшени 10.
октобра, због сумње да су организовали нереде, Виши суд продужио је притвор.

  

Притвор је обојици продужен због постојања опасности да би могли да понове кривично
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дело, а Миловановићу и због постојања тешких околности под којима је дело извршено и
запрећене затворске казне веће од 10 година, изјавила је Душица Ристић, портпарол
суда.

  

У притвору ће, још месец дана, остати и Младен Милосавац звани Босанац, који се
сумњичи да је током нереда предводио тзв. земунску групу, такође због опасности да би
могао да понови кривично дело.

  

Због изазивања нереда током "Параде поноса" воде се кривични поступци против више
од 150 изгредника.

  

У саопштењу које је поводом пресуде Вацићу и Русу издао покрет СНП Наши 1389
наводи се да су Вацић и Рус су провели 32 дана у затвору у Пожаревцу јер су, према
оптужници, 10. октобра на Новом Београду викнули из аутомобила у покрету „педери“
групи полицајаца која се налазила у близини полицијске станице Нови Београд.

  

„Српски народни покрет Наши 1389 сматра пресуду политичком јер у поменутом случају
није било никаквог кривичног дела а једини разлог што су Вацић и Рус ухапшени био је
тај јер је реч о брату истакнутог активисте Наши 1389. Није било правог основа да се
њима двојици одреди притвор јер је реч о студентима који до сада нису никада били
осуђивани. 

  

Јасно је да се иза хапшења, решења о притовору и пресуде Милану Вацићу крије покушај
диктаторског режима да на било који начин повеже организацију Наши 1389 са
догађањима у центру Београда 10. октобра, иако се наводни напад на службена лица
десио на Новом Београду, како би то било искоришћено за наставак медиског линча који
се већ годину дана врши над Покретом. Да ли је случајност да је прва окривљујућа
пресуда донесена баш против брата Мише Вацића?
  
  СНП Наши 1389 подсећа да се у тадићевим затворима налази још неколико стотина
недужних младића којима се на најбруталније начине крше људска права а да је многима
од њих, без икаквог реалног основа, притвор продужен за још месец дана“, наводи се у
саопштењу Информативне служба СНП Наши 1389.
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(РТС - СНП Наши 1389)
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