
Александар Вулин: Лично ћу поднети кривичну пријаву како би надлежни испитали наводе Недељника и Шутановца
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Министар одбране Александар Вулин затражио је данас од надлежних органа да одмах
испитају наводе да је нелегално дошао у посед електронске преписке главног уредника
листа Недељник Вељка Лалића и бившег министра одбране Драгана Шутановца.

  

  

Наводећи да ће „лично“ поднети пријаву како би започео тај процес, Вулин је у писаној
изјави оптужио Шутановца да је током министарског мандата „скинуо мејл у часопису
Наша Борба са колумном Горана Петровића и затражио од главне уреднице листа
Оливере Зекић да колумну не објави“.

  

„Лажов какав је Шутановац и не може другачије него да мисли да сви лажу. Оно што је
Шутановац радио ја нисам и нећу. Ово је само да га подсетим. А ја тражим да одмах
надлежни органи испитају наводнике Недељника, и да о свом закључку обавесте нашу
јавност. Лично ћу поднети пријаву да започнем процес“, навео је министар одбране а
пренео његов кабинет.
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Савет за стратешке политике оптужио је раније данас министра одбране Александра
Вулина да је нелегално и противно Уставу Србије „дошао у посед“ електронске преписке
председника те невладине организације Драгана Шутановца и главног уредника листа
Недељник Вељка Лалића.

  

Савет је позвао надлежне државне органе, а посебно Републичко јавно тужилаштво, да
спроведу истрагу у вези тог случаја и предузму адекватне мере према свим умешаним
актерима.

  

Претходно је и редакција Недељника позвала истражне органе да утврде да ли је
министар одбране Александар Вулин, или било ко други, „користио ресурсе тајних
служби, и то неспретно, како би пресретао комуникације попут електронске поште“.

  

Повод за ту аферу је Вулинова изјава достављена Танјугу у којој је реаговао на ауторски
текст Драгана Шутановца који није објављен ни у једном медију, већ га је бивши
министар одбране нудио на ојављивање главном уреднику Недељника Вељку Лалићу, о
чему су се договарали електронском преписком.

  

(Бета)
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