
Мариника Тепић: Насрнули су на мене током конференције у Јагодини, тренутно дајем изјаву у полицији
среда, 07 април 2021 14:22

 Потпредседица Странке слободе и правде (ССП) Мариника Тепић рекла је да је
тренутно полицији у Јагодини, где даје изјаву због угрожавања њене безбедности током
конференције за новинаре у том граду.

  

Конференцију за новинаре о привођењу две функционерке ССП ометале су присталице
власти у Јагодини, који су се окупили и скандирали против ње и председника ССП
Драгана Ђиласа.

  

Тепић је за агенцију Бета рекла да изјаву полицији даје због одборника у Скупштини
Јагодине Душана Марковића који је, како је навела, “урлао” и имао “физички контакт” с
њом током конференције.

  

“То је први пут да баш неко толико дође до насртаја, срећа да су моје колеге стале
између нас”,  рекла је Тепић.

  

Она је током конференције упитала је да ли је “марицом” приведен у полицију и
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јагодински правобранилац Владан Петронијевић, против кога су две функционерке
поднеле кривичну пријаву због наводног лажног пријављивања.

  

Функционерке ССП из Јагодине Катарина Јокић и Јелена Костић приведене су прошле
недеље “марицом” на информативни разговор под оптужбом да су шириле панику на
друштвеним мрежама, након што су од градских власти тражиле да се седнице
Скупштине одржавају јавно и да се грађанима саопшти на шта се троши њихов новац.

  

“Људи из полиције су поступали по лажној пријави градског правобраниоца Владана
Петронијевића и уместо да их лепо позову, они су послали ‘марице’ по њих”, казала је
Тепић на конференцији испред Скупштине Јагодине.

  

Мариника Тепић је дошла у Јагодину како би пружила подршку локалним
функционеркама, Катарини Јокић и Јелени Костић, које су недавно приведене због
оптужби да су шириле панику.

  

  

Међутим, конференцију није било могуће одржати мирно, јер су симпатизери власти у
неколико наврата покушавали да спрече представнице ССП да говоре.

  

У једном тренутку ситуација је претила да ескалира, па је Мариника Тепић са
страначким колегиницама била принуђена да потражи помоћ у локалној полицијској
станици.

  

(Агенције)
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