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 Припадници Министарства унутрашњих послова, Одељења за сузбијање
високотехнолошког криминала, ухапсили су И. И. (1976) из Београда због постојања
основа сумње да је извршио кривично дело угрожавање сигурности.

  

  Он је осумњичен да је са очевог профила на друштвеној мрежи Фејсбук упутио претње
председнику Странке слободе и правде Драгану Ђиласу.   

Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити
приведен Вишем јавном тужилаштву у Београду.

  

Ђилас: Ухапсите оне који су инспиратори претњи

  

Председник Странке слободе и правде Драган Ђилас захвалио се на хапшењу особе
која му је претила смрћу о чему је Директно.рс први писао и позвао на хапшење
инспираторе овог кривичног дела.

  

- Захваљујем се припадницима тужилаштва за високотехнолошки криминал и
припадницима МУП-а Србије који су у најкраћем року ухапсили особу која ми је на
Фејсбуку претила смрћу. Користим прилику да позовем надлежно тужилаштво да у
сарадњи са МУП-ом лиши слободе све оне који свакодневним лажима о мени доводе
људе у стање да напишу такве ствари. Њихова кривица за то што појединци прете смрћу
мојим члановима породице и мени самом је далеко већа од кривице тих поремећених
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људи. Да би било лакше откривање инспиратора претњи које свакодневно добијам овим
путем јавно надлежнима достављам списак оних који су најактивнији у убеђивању људи
да сам зликовац, злочинац, криминалац, насилник, издајник коме треба пресудити:

  

1. Александар Вучић

  

2. Горан Весић

  

3. Небојша Стефановић

  

4. Миленко Јованов

  

5. Власници и уредници Информера, Курира, Алоа, Српског Телеграфа, Пинка на
челу са Драганом Ј. Вучићевићем, Жељком Митровићем, Сашом Миловановићем,
Миланом Лађевићем, Игором Жежељом, Душком Вукајловићем.

  

Верујем да би после процесуирања ових лица остали који су укључени у ово криминално
деловање престали са ангажовањем - каже Драган Ђилас у саопштењу за медије.

  

(Директно.рс)
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