
Александар Вулин: Заслужио сам нападе мафије баш као што су други заслужили заштиту мафије; Ја сам поносан што су ме изабрали за мету
четвртак, 29 јул 2021 11:11

Министар унутрашњих послова Александар Вулин је реагујући на делове исказа
осумњиченог члана криминалне групе Маљка Миљковића, објављене у недељнику НИН,
изјавио да је поносан што су га изабрали за мету, и да је "нападе мафије заслужио баш
као што су други заслужили заштиту мафије".

  

  
  

Изјава Марка Миљковића ће бити објављена из делова како би сваки дан било простора
за блаћење и нападе, а онда њихово препричавање и понављање

    

Вулин је у писаној изјави оптужио медије који су пренели делове исказа осумњичених
вођа криминалне групе Вељка Беливука и Марка Миљковића, да учествују у нападу на
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њега и председника Србије Александра Вучића.

  

"Након Крика и Њузмакс Адрија и НИН се укључио у напад на мене и председника
Александра Вучића. Као што сам најавио, изјава Марка Миљковића ће бити објављена из
делова како би сваки дан било простора за блаћење и нападе, а онда њихово
препричавање и понављање", навео је Вулин.

  

"По истини Крика и Њузмакс Адрија, ја сам командовао клану Беливук-Миљковић,
власник сам куће у Ритопеку где се налазила кланица о којој Миљковић и Беливук ништа
не знају, али зато сам је ја често и радо користио, потом сам наредио послушним и
наивним навијачима доношење пуног возила оружја у Јајинце, а од данас је НИН
богатији за сазнање да сам тражио да љубитељи спорта окупљени око навијача
Партизана обезбеђују Јовањицу", додао је Вулин.

  

Министар полиције се осврнуо и на његов наводни сукоб са некадашњом државном
секретарком у МУП-у Србије Дијаном Хркаловић о којем је Миљковић говорио у свом
исказу.

  
  

Сваки дан у ком се Беливук и Миљковић договарају у затвору са својим консиљереом је
дан више за неког навијача Партизана кога неће мучити и заклати и дан више за нечије
дете кога неће отровати дрогом

    

"Миљковић зна и да сам био у сукобу са Дијаном Хркаловић, а он моју немоћну жртву
чији је псеудоним истетовирао на грудима, никада није видео. Не треба заборавити да је
и Беливук изјавио да је био на вези са мном, ма колико му било тешко што сам наркоман
и особа која од нежних навијача тражи да буду мафијаши", навео је Вулин.

  

Министар је додао и да је сваки дан у ком се Беливук и Миљковић "договарају у затвору
са својим консиљереом је дан више за неког навијача Партизана кога неће мучити и
заклати и дан више за нечије дете кога неће отровати дрогом".
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"Ја сам поносан што су ме изабрали за мету, ја сам нападе мафије заслужио баш као што
су други заслужили заштиту мафије. Сваком по заслузи", одговорио је Вулин на наводе
из Миљковићевог исказа.

  

Подсетимо, недељник НИН објавио је исказ из Тужилаштва Марка Миљковића,
осумњиченог да је био најближи сарадник Беливука, у којем говори о случају
"Јовањица" и тврди да је наводно, с тим у вези, био у контакту са министром
Вулином.

  

Њузтмакс Адрија претходно је пренела делове Миљковићевог исказа у којима је такође
говорио о наводним сусретима са министром Вулином.

  

О наводним контактима са Вулином говорио је и осумњичени вођа криминалног
клана Вељко Беливук, а делове из његовог исказа раније је објавио портал КРИК.

  

(Н1) 
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