
Полицијски синдикат Србије: Злоупотреба полиције у политичке сврхе и хапшење официра војске, зато што не жели да му активисти СНС куцају на врата; СНС: Нападнути активисти странке у Ртањској улици
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Полицијски синдикат Србије се огласио саопштењем у коме оштро осуђује злоупотребу
полиције у политичке сврхе.

  

  

Како се наводи, повод за реакцију је “инцидент када је један од највиших руководилаца
Полицијске станице Звездара ухапсио капетана Војске Србије који се сукобио са
активистима Српске напредне странке”.

  

Како је наведено, њему је после хапшења одређен полицијски притвор од 48 сати. 

  

“Не треба хушкати полицију на војску. Врло је штетно злоупотребити полицију и војску у
скупљању изборних поена. Не требају полицајци да слушају политичке диктате, већ да
слушају закон. Полиција и војска су изнад политике и не треба полицију користити у
застрашивању грађана. Без присуства војне полиције, самовољно хапсити официра
Војске Србије, зато што не жели да му страначки активисти куцају на врата и
узнемиравају, јесте стављање полиције у службу политике, а то је нешто чему ће се
Полицијски синдикат Србије најодлучније супротставити”, каже Вељко Мијаиловић,
председник Полицијског синдиката Србије. 

  

Српска напредна странка (СНС) саопштила је да су физички нападнути њени активисти
у Ртањској улици док су учествовали у страначким активностима у оквиру кампање Град
Београд.
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  Како се наводи у саопштењу, на активисте СНС насрнуо је мушкарац који је младића Н.Г. ударио руком у пределу носа, а девојку Н. С. ошамарио и гурнуо у пределу груди, отеоим страначки материјал који су носили, уз псовке и најтеже увреде.  Српска напредна странка истиче да је шокирана овим монуструозним физичким нападомна њене омладинце који су нападнути само зато што су чланови СНС, иако су пристојно ина достојанствен начин обављали редовне страначке активности.  Странка позива надлежне државне органе да хитно реагују и процесуирају починиоца.  Ухапшен осумњичени за напад на активисте СНС  Полиција је ухапсила М.В. (41) осумњичен да је напао двоје активиста СНС Н. Г. и Н. С.на Звездари и том прилком им нанео повреде и отео страначке материјале.  М.В. је по налогу Првог основног тужиоца у Београду одређено задржавање до 48 сатиу ком року ће бити приведен на саслушање, речено је Тањугу у том тужилаштву.  Осумњиченом се на терет ставља кривично дело насилничког понашања.  (Агенције)  
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