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Радник "Крушика" из Ваљева Александар Обрадовић враћа се у кућни притвор.
Обрадовић је већ више од 20 дана у притвору због, како је наведено, одавања пословне
тајне односно јер се сумња да је био новинарски извор за послове у вези са извозом
оружја који се доводе у везу са оцем министра Небојше Стефановића.

  

  

Нови адвокат радника "Крушика" из Ваљева од данас је Владимир Гајић , сазнаје Н1.

  

Подсетимо, Обрадовић је приведен 18. септембра, а вест о томе објављена је  тек пре
неколико дана
.

  

Међутим, нејасно је било зашто адвокат није одмах затражио за радника статус
узбуњивача и зашто се јавности није обратио тада када је његов клијент и послат иза
решетака.
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http://rs.n1info.com/Vesti/a534491/Vladimir-Gajic-novi-advokat-radnika-iz-Krusika-pritvorenog-u-aferi-s-oruzjem.html
http://rs.n1info.com/Vesti/a533928/NIN-Uhapsen-uzbunjivac-koji-je-dao-informacije-o-umesanosti-oca-ministra-Stefanovica-u-trgovinu-oru.html
http://rs.n1info.com/Vesti/a533928/NIN-Uhapsen-uzbunjivac-koji-je-dao-informacije-o-umesanosti-oca-ministra-Stefanovica-u-trgovinu-oru.html
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„Одбија се као неоснована жалба заменика јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у
Београду и потврђује решење судије за претходни поступак Вишег суда у Београду,
којим је према окривљеном одређена мера забране напуштања стана уз примену
електронског надзора (кућни притвор)“, наводи се у саопштењу Вишег суда.

  

Пуштање А.О затражила су још јуче новинарска удружења, а синоћ је одржан и скуп
подршке испред зграде Централног затвора у Београду, а скуп је најављен и за данас.

  

Апелациони суд: Виши суд поново да одлучи о притвору узбуњивачу из Крушика

  

Апелациони суд у Београду укинуо је решење Вишег суда о одређивању притвора ИТ
стручњаку из фабрике "Крушик" А.О, који је наводно био новинарски извор за
објављивање информације о пословима са извозом оружја, а који се доводе у везу са
оцем министра полиције Небојше Стефановића. Како каже портпаролка Апелационог
суда Мирјана Пиљић за Инсајдер, одлука о укидању решења донета је због битних
повреда одредби кривичног поступка, а предмет је враћен првостепеном суду на
поновно одлучивање.

  

Подсетимо, како је јавност тек јуче званично сазнала А.О. налази се дуже од 20 дана у
притвору. Његов адвокат Љубисав Радосављевић јуче је за БИРН рекао да се он
сумњичи за одавање пословне тајне додајући да су разлози за притвор бесмислени.

  

"Дечко је све признао да је то радио и ту нема разлога за притвор. Зато се судија и
усмерио према томе и одредио кућни притвор. А тужилац се жалио на ту одлуку, али
тужилаштво увек то ради“, навео је адвокат Радосављевић.

  

Он је тада рекао и да је образложење о преиначењу одлуке у затворски притвор штуро
написано и да је он на одлуку о притвору поднео жалбу Апелационом суду у Београду.

  

Пуштање А.О, кога су окарактерисали узбуњивачем, затражила су још јуче новинарска
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удружења, а синоћ је одржан и скуп подршке испред зграде Централног затвора у
Београду, а скуп је најављен и за данас.

  

Прве информације о хапшењу А.О. објавио је пре неколико дана недељник НИН.

  

Како је навео тај недељник, до притварање је дошло након објављивања текста о
трговини оружјем на међународном порталу Армс воч, како би се утврдило на који су
начин компромитујући документи дошли до новинара.

  

(Н1, Инсајдер)
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