
Бивши дипломата Ђуро Тркуља ухапшен због тога што је “отворено претио смрћу Александру Вучићу и најављивао отмицу члана његове породице”; Тркуљи одређен притвор до месец дана
среда, 05 децембар 2018 11:41

Некадашњем дипломати Ђуру Тркуљи, који је синоћ ухапшен у Новом Саду звог твитова
којима је, како га терете, угрозио сигурност више особа, одређен је притвор до месец
дана.

  

Његов адвокат Бранко Душић рекао је за Н1 да је Тркуља приведен због три твита -
једног упућеног председнику Александру Вучићу, другог у ком спомиње такође
високопозиционираног политичара, али чије име Душић не наводи, и трећег твита
упућеног особи која није на високој функцији.
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  Тркуљин адвокат каже да је једномесечни притвор одређен управо због тог трећегтвита.  Новосађанин Ђуро Тркуља ухапшен је јуче зато што је на Твитеру отворено претиосмрћу председнику Србије Александру Вучићу и најављивао отмицу члана његовепородице.   Информација да је Тркуља приведен појавила се синоћ у медијима, али нико није знао оком твитерашу и којим твитовима је реч.  "Блиц" незванично сазнаје да су претње упућене са профила @АгентСтрани, а корисниккоји стоји иза њега пише да се "Вучићев крај ближи и да га нико у томе нећезауставити".  “Вучићу Александре, у мени не живи страх од тебе, чега сам сигуран да си свестан;Отићи ћу један корак даље кроз најаву да ће наредних дана нестати неко теби(породично и криминално) веома близак. Моја јединица не прави грешке”, написано је наовом Твитер налогу, иза којег се, према сумњама полиције крије Тркуља.  Аутор твитова је очигледно хтео да остави утисак да иза њега стоји Мосад, израелскатајна служба коју је често помињао у претњама Вучићу.  “Вучићу Александре, твој страх од мене (нас @TheMossadIL) је наравно оправдан.Свакога секунда док лично не станем пред тебе, живи у страху - како си судио биће тисуђено. Моја реч стоји!”, пише у другом твиту.  
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  Аутор твитова није претио само Вучићу и његовој породици, већ и другимпредставницима власти.  На његом списку су се тако нашли директор Канцеларије за КиМ Марко Ђурић и заменикградоначелника Горан Весић.  
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  Н1 је синоћ објавила да је некадашњи дипломата Ђуро Тркуља, доктор економије итеологије, приведен у Новом Саду и да је то потврдила његова супруга Весна Рокнић, акао разлог је навела твит у ком спомиње председника Србије Александра Вучића.Додала је да се Тркуља терети за угрожавање сигурности.  Тркуља ће бити саслушан у данас у 11.30 у Београду.  Бивши дипломата Ђура Тркуља приведен, супруга тврди због твита о Вучићу  Некадашњи дипломата Ђуро Тркуља, доктор економије и теологије, приведен је у НовомСаду, а како тврди за Н1 његова супруга Весна Рокнић, разлог је твит у ком спомињепредседника Србије Александра Вучића. Додала је да се Тркуља терети за угрожавањесигурности.  Рокнић објашњава да је полиција са дугим цевима и фантомкама најпре упала у њиховстан, у ком никога није било, испретурала ствари, а потом су их полицајци сачекали наулазу.  Ђуру Тркуљу полиција је привела и одвезла у Београд. Његова супруга наводи да је биоу шоку и није знао због чега га хапсе. Додаје да су им припадници полиције прочиталиспорни твит пре привођења, а потом запленили два телефона.  Тркуља ће бити саслушан у среду у 11.30 у Београду.  (Блиц - Н1)  
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