
Блиц: Вучић викао и тражио објашњење како је дошло до ослобађања Карића и Динкића
среда, 28 децембар 2016 21:20

 Скорашња вест да је тужилштво одустало од гоњења Млађана Динкића изазвала је
љутњу у Влади Србије, а вечерашња вест да је и Богољуба Карића снашла иста судбина
изазвала је - праву буру.

  Тако се може описати састанак између премијера Александра Вучића и министарке
правде Неле Кубуровић, на којем су пале тешке речи после вечерашње вести да је Карић
практично слободан човек и да може да се врати у Србију кад год пожели без страха од
хапшења.
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  Како "Блиц" сазнаје од извора из Владе, Вучић је подигао глас у разговору сминистарком Кубуровић, незадовољан оваквим расплетом случаја "Мобтел", тражећиобјашњење како је дошло до ослобађања Карића и Динкића.  - Зар је могуће да нема никаквих доказа против Динкића и Карића?! - питао је премијер,који је раније, док је поступак још био у току, изјављивао да Карић може да се врати уСрбију, али у - затвор.  Министарка Кубуровић се пред премијером бранила говорећи да је Тужилаштвосамосталан орган и да она нема начина да утиче на одлуке о Динкићу и Карићу.  Тужилаштво за организовани криминал донело је данас наредбу о обустави истрагепротив Млађана Динкића која се од 30. децембра 2014. године спроводила збогпостојања основане сумње да је извршио кривично дело Злоупотреба службеногположаја, закључењем споразума са 13 пословних банака којима им је крајем 2002.године без накнаде на период од три године дата на коришћење имовина тадашњеСавезне републике Југославије коју је користила Народна банка Југославије.  Исто туж�ила�тво обуставило је истрагу против Богољуба Карића поводом оснивања"Мобтела" и омогућавања предузећима са Кипра добијање девизних кредита Астрабанке без гаранција.  Недавно је због застарелости обустављен и поступак у Вишем тужилаштву у Београду пооптуж�ници из 2010. којом се теретио за злоупотребу служ�беног полож�аја, односноизвлачење новца из "Мобтела".  (Блиц)  
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