
Ванредно обраћање Александра Вучића: Председник општине Гроцка ухапшен због сумње на подстрекивање паљења куће Милана Јовановића - партијска књижица никога неће сачувати од одговорности
петак, 25 јануар 2019 21:28

Председник општине Гроцка Драгољуб Симоновић ухапшен је због сумње на
подстрекивање паљења куће новинара Жиг инфо Милана Јовановића, потврдио је
председник Републике Александар Вучић на заједничкој конференцији за новинаре са
министром унутрашњих послова Небојшом Стефановићем у Београду.

  

  

"Желим да вас обавестим да је полиција Србије 25.1.2019. ухапсила и задржала
Симоновић Драгољуба, председника Општине Гроцка, председника општинског одбора
СНС и главног одбора СНС-а", саопштио је Вучић.

  

Према сазнањима до којих је током истраге дошла полиција, Симоновић је преко једног
полицијског службеника Игору Новаковићу пренео налог да се нападне новинар портала
Жиг инфо Милан Јовановић, објаснио је Вучић.

  

"Обећано му је 1.500 евра, Симоновић му није дао, па је полицајац морао да да својих
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1.000 евра за извршење, али је ћутао 'због запошљавања у Гроцкој'", рекао је Вучић.

  

Вучић је прецизирао да су и полицијски службеник, и Новаковић, и Маринковић, и
Цветковић Шијацки признали извршење кривичног дела.

  

"Партијска књижица никога неће сачувати од одговорности, новинари ће бити
заштићени, насиље ће бити најстроже кажњено, кажњаваћемо свакога. Ово је
порука за све у Србији да ћемо показати одлучност да ствари мењамо, а свима у
свету пошаљемо поруку да је Србија сигурно место за живот ", рекао је Вучић.

  

Председник СНС-а је рекао да ће наредних дана ићи у Гроцку да "успостави контакт" са
људима. "Ићи ћемо у Гроцку да видимо да ли та општина може да функционише,
ако не, неко други ће да формира власт и ићи ћемо на изборе у општини Гроцка
", рекао је Вучић.

  

Претходно је Инсајдеру у Другом основном тужилаштву потврђено да је Симоновић
ухапшен због сумње на подстрекивање паљења куће Милана Јовановића.

  

Игор Новаковић, Алесандар Маринковић и Бојана Цветковић Шијацки ухапшени су 23.
децембра, десет дана после напада на новинара портала Жиг инфо.

  

Милан Јовановић је јавно, у Новом дану ТВ Н1, оптужио Симоновића да је налогодавац
напада, и то због критичких текстова које је за Жиг инфо писао о локалној власти у
Гроцкој.

  

Ђорђе Вукадиновић: Невероватно како он чак и овакву бруку (његовог!)
председника општине успе да представи као поен за себе и претвори у оптужбу
против опозиције

  

Народни посланик и уредник НСПМ-а Ђорђе Вукадиновић коментарисао је
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конференцију за штампу Александра Вучића и објаву хапшења председника општине
Гроцка Драгољуба Симоновића.

  

 “Ипак је невероватно и готово фасцинантно како он чак и један овакав скандал и бруку
(његовог!) председника општине и члана главног одбора (његовог) СНС-а успе некако
да представи као поен за себе и претвори у оптужбу против опозиције?!”, написао је
Вукадиновић на Твитеру.

  
  

Ипак је невероватно и готово фасцинантно како он чак и један овакав скандал и бруку 
(његовог!) председника општине и члана главног одбора (његовог) СНС-а успе некако
да представи као поен за себе и претвори у оптужбу против опозиције?!

  — Ђорђе Вукадиновић (@djordjenspm) January 25, 2019
     

Ухапшен председник општине Гроцка у вези са случајем паљења куће новинара
Милана Јовановића

  

Председник општине Гроцка Драгољуб Симоновић ухапшен је данас због сумње на
подстрекивање паљења куће новинара Жиг инфо Милана Јовановића, потврђено је
Инсајдеру у Другом основном тужилаштву.
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  Из Тужилаштва је за Инсајдер речено и да је Симоновићу одређено задржавање.Портал из Министарства унутрашњих послова није добио потврду да је председникопштине Гроцка Симоновић ухапшен.  Како пише Цензоловка, Симоновића су полицајци у цивилу ухапсили у једном ресторануу Гроцкој.  Новинар Милан Јовановић, коме је спаљена кућа у Врчину 12. децембра прошле године,Симоновића је директно оптужио као главног налогодавца тог злочина због текстовакоје је Јовановић на порталу Жиг инфо објавио о корупцији, криминалу ималверзацијама општинским новцем током гасификације ове општине као и у другимслучајевима.  Јовановић је тада навео да је и раније добијао претње, да су општинске инспекцијехтеле да му сруше кућу, да су му инспектори лажним налозима искључили воду иканализацију, као и да је налогодавац у свим тим случајевима био управо Симоновић.  У међувремену, 31. децембра, Драгољуб Симоновић, кога је Српска напредна странкаизабрала на место председника општине, поднео је тужбу против Жељка Маторчевића,уредника портала Жиг Инфо, као и Милана Јовановића због увреда.  Други основни суд у Београду 15. јануара одбацио ову тужбу.  Маторчевић је у Гроцкој физички нападнут у октобру, после чега је завршио у болници.  Вучић се вечерас у 20:00 ванредно обраћа јавности  Председник Србије Александар Вучић ванредно ће се у петак обратити грађанимаСрбије, најавила је прес служба председника Републике.  

  Вучић ће се обратити у 20.00 сати.  Он се данас вратио из Давоса где је учествовао на Светском економском форуму.  У изјави новинарима, уочи повратка у Београд, рекао је како "чује да има важних вести уземљи", или да "може да их буде, тако да треба да се враћамо и да решавамо проблемеу земљи".  (Н1, Танјуг, Инсајдер, Цензоловка)  
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