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Новосађанин Дејан Михаиловић тврди да му је полиција стављале лисице на руке и
извлачила га на силу из аутомобила и то пред његовом 12-годишњом ћерком. Разлог је,
како каже, то што је трубио грађанима који су ишли на митинг Александра Вучића и
дуже време прелазили улицу на црвено светло. МУП демантује да је ухапшен, најављује
истрагу.

  

  

"Једина истина у саопштењу полиције јесте да на крају нисам приведен, али волео бих
да ми неко објасни како се, ако не хапшење, зове то када те полицајац извуче из
аутомобила, стави лисице на једну руку, при том озбиљно прети, а све пред малолетном
ћерком", рекао је Михаиловић за агенцију Бета и за портал Аутономија.

  

Додао је да је саопштење МУП-а, у којем је наведено да га полиција у Новом Саду није
ухапсила пред почетак јучерашњег митинга председничког кандидата Александра
Вучића, и у којем се апелује на медије да не објављују "неистините и непроверене
информације", била "кап која је прелила чашу", због чега је одлучио да о томе говори
јавно.

  

Михаиловић је испричао да је јуче, нешто после 11 сати, у центру Новог Сада, на
раскрсници Улице Модене и Булевара Михајла Пупина, покушао да се укључи у
саобраћај, али због огромног броја пешака који су прелазили раскрсницу, није успео.

  

После неколико минута, револтиран тиме што пешаци прелазе улицу и на црвено светло,

 1 / 2



Нови Сад: Полиција на силу извукла човека из кола и ставила му лисице јер је трубио напредњацима који су прелазили на црвено
недеља, 19 март 2017 22:45

почео је да труби да би му одмах пришао полицајац.

  

"Покушао сам да скренем удесно, како бих држао своју траку, а полицајац, ваљда
мислећи да ћу да газим људе, шта ли, дотрчава до кола која су заустављена и, као
најгорем могућем криминалцу, говори: 'Шта радиш? Што трубиш?' Рекао сам: 'Трубим
пешацима, а не вама, јер нисте ни били ту да регулишете саобраћај'", рекао је Дејан
Михаиловић.

  

Додао је да је потом пришао и други полицајац, који је такође викао и упозоравао га да
ће му написати казну.

  

"Након што сам рекао да ми пише казну ако је прекршај то што је трубио пешацима због
преласка на црвено, полицајац се продерао да отворим гепек, уз опаску: 'Гарант нешто
немаш'. А за све то време, моја дванаестогодишња ћерка је у шоку седела на месту
сувозача", испричао је Михаиловић и навео да су полицајци одбили да се представе, а он
није могао да им види плочице са именима, јер су на себи имали жуте прслуке.

  

Према његовим речима, окупљени грађани су почели да вичу на полицајце да га пусте,
да би затим дошао и трећи полицајац, како би смирио ситуацију.

  

"Нико није обраћао пажњу да је ту дете која доживљава трауму. Кад сам је одвео кући,
тресла се и плакала", навео је Михаиловић.

  

"Дочекао сам у свом граду да ме псују, хапсе ни због чега, и то пред дететом, и да ми
прете, а да ја не могу ништа да урадим. Очекујем да добијем казну зато што сам трубио,
ако је то стварно прекршај. Али очекујем и да полицајац буде кажњен због свог
понашања, претњи и напада на мене без разлога, и све то пред дететом", рекао је
Михаиловић.
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