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Министар полиција Александар Вулин саопштио је на конференцији за медије да је МУП
14. јануара добио информацију да је организована криминална група, на чијем је челу
вођа кавачког клана Радоје Звицер, са циљем атентата председника Србије Александра
Вучића.

  

  

Александар Вулин је објавио да је МУП 14. јануара, под ознаком хитно, посредством
Европола, званично обавештен о постојању оперативних информација да је
организована криминална група, сачињена од чланова из разних земаља, која за циљ
има атентат председника Србије Александра Вучића.

  

Serija &quot;Svi atentati na Vucica&quot; sad i zvanicno ima vise repriza od &quot;Boljeg
zivota&quot;. pic.twitter.com/ga9R4J3KgK
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— Maja Vukas (@M2aja) January 21, 2022    

„Када смо се уверили у квалитет и вредност добијене информације, припадници МУП-а,
БИА, заједно са представницима Европола и партнерских служби, покренули смо
опсежну акцију на утврђивању идентитета свих припадника ове злочиначке
организације која за циљ има убиство председника Вучића“, рекао је министар полиције.

  

Вулин је навео да је на челу ове криминалне организације црнгогорски држављанин
Радоје Звицер, организатор и вођа кавачког клана, за којим је Србија већ расписала
потерницу.

  

Звицер је, како каже Вулин, одговоран за шверц и илегалну продају нарокотика, али и
убиства почињених у Србији, Црној Гори и другим земљама.

  
  

Poslednja vest pic.twitter.com/O2MoZgDhzn

  — Jovan (@jovan984) January 21, 2022    

„Да ли је Радоје Звицер ову групу, злочиначку организацију окупио и организовао да би
убили Вучића по сопственом нахођењу или је добио наредбу од свог политичког вође, 
показаће истрага. До тад припадници МУП и БИА о сваком сазнању обавештаваће
Тужилаштво за организовани криминал, али исто тако у сарадњи са војнообавештајним
структурама учиниће све да се наш уставни поредак сачува, свакодневни начин живота
сачува, али и безбедност и живот председника Вучића“, истакао је министар полиције.

  

(РТС)
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