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уторак, 14 новембар 2017 20:15

Трећи лидер опозиционог Демократског фронта(ДФ) у Црној Гори Небојша Медојевић
оптужен је за стварање криминалне организације и прање новца. Поред њега за исто
кривично дело је оптужен бањалучки бизнисмен Момир Николић и још десет особа,
махом активиста Медојевићевог Покрета за промене, политичке странке која припада
Демократском фронту.

  

  

Оптужницом су обухваћени директор Покрета за промјене Дејан Вујисић, технички
секретар те партије Жељко Шћепановић, Гордан Конатар, Ива Павловић, Петар
Драшковић, син члана предсједништва ДФ Славена Радуновића - Лука Радуновић,
Владислав Булатовић –синовац члана предсјендиштва ДФ Предрага Булатовића,
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Никола Јовановић, Младен Јовановић и Александар Секуловић.

  

На веб сајту Вишег суда у Подгорици је наведено да је достављена оптужница
Специјалног државног тужилаштва којом се дванаест особа терети за стварање
криминалне организације и прање новца. Специјално тужилаштво је претходних шест
мјесеци водило истрагу против Медојевића, Николића и активиста Демократског
фронта, од којих је више њих било притворено.

  

У Вишем суду није прецизирано када ће бити заказано рочиште ради испитивања и
оцјене законитости и оправданости оптужнице, већ је наведено да ће рочиште бити
'заказано у законском року'.

  

  

Истрага је отпочела када је полиција открила у аутомобилу активиста Демократског
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фронта више десетина хиљада евра и долара, који су заплењени. Специјално
тужилаштво је раније наводило, да је Момир Николић финансирао кампању
Демократског фронта за парламентарне изборе из нелегално стеченог новца. Према
наводима Специјалног тужилаштва, нелегалне активности су се догађале у вријеме
кампање за парламентарне изборе у октобру прошле године.

  

Лидер Покрета за промене Небојша Медојевић и остали лидери ДФ су током истраге
тврдили да не постоје докази о прању новца, те да је' истрага против њих политички
обрачун власти и тужилаштва против опозиције'.

  

  

(Радио Слободна Европа)
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