
Заштитник грађана: Полиција није користила прекомерну силу, нисмо добили притужбе грађана на неадекватно поступање полиције
четвртак, 09 јул 2020 18:21

Заштитник грађана саопштио је данас да је утврђено директним увидом на терену током
јавног окупљања грађана у среду у центру Београда да полиција није користила
прекомерну силу према учесницима.

  

  

У саопштењу Заштитника грађана се наводи да је прекомерна сила коришћена у
појединачним случајевима због којих је он покренуо поступке контроле законитости и
правилности рада Министарства унутрашњих послова (МУП).

  

"По информацијама које су сакупила три тима Заштитника грађана приликом надзора на
више локација у центру Београда, полицијски службеници нису прекорачили овлашћења
и реаговали су тек пошто су их одредјене групе градјана засуле каменим коцкама,
стакленим флашама и сузавцем", наводи се у саопштењу.
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Заштитник додаје да су чланови његових тих тимова били очевици прекорачења
овлашћења полицијских службеника у неколико случајева које ће, како наводи, он
испитати, а били су и сведоци да су припадници полиције били тучени и нападани, а да
су до крајњих граница уздржано реаговали на те нападе.

  

"У једном од напада каменицама и стакленим флашама на полицијске службенике лакше
је повредјена и чланица тима Заштитника грађана", навео је он.

  

По наводима у саопштењу, један од тимова Заштитника градјана био је сведок да је код
неколицине приведених учесника протеста у џеповима нађен сузавац.

  

"Омбудсман није добио притужбе грађана на неадекватно поступање полиције током
синоћног јавног окупљања у Београду, а присуство наших тимова је у неким ситуацијама
превентивно утицало на поступање полиције приликом интервенције, па су тако
полицајци приликом уводјења у марицу свакој од осам приведених особа објаснили
процедуру и за које кривично дело се терете", пише у саопштењу.

  

Заштитник грађана је надлежне органе "позвао на уздржаност и поштовање права на
психички и физички интегритет свих учесника јавних окупљања", а грађане да се
"уздрже од напада на службена лица и од уништавања друштвене имовине".

  

(Бета) 
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