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 Због мистериозно несталих доказа тужилаштво није могло да реконструише да ли је
припадник Жандармерије Ненад Вучковић Вучко користио војно стрелиште са
генералним секретаром Владе Србије Новаком Недићем и члановима криминалне групе,
пише у решењу о обустављању истраге Основног тужилаштва у Панчеву до које су
дошли новинари КРИК-а. Из књиге која се водила на пријемници касарне „Растко
Немањић“ нестале су две стране, а снимци камера су одавно преснимљени. Сведок је
испричао да је Вучковић до касарне долазио у колима са затамњеним стаклима и да га је
дочекивао командир Зоран Величковић – али није знао ко су људи који су долазили са
Вучковићем. Сумња се да су то били шеф криминалне групе Александар Станковић
звани Сале Мутави и његов најближи сарадник.

  Криминалцима Александру Станковићу званом Сале Мутави, његовој десној руци
Вељку Беливуку познатом као Веља Невоља, припаднику Жандармерије Ненаду
Вучковићу Вучку и генералном секретару Владе Србије Новаку Недићу омогућено је да
од фебруара до јуна 2016. године користе стрелиште, наоружање и муницију Војске
Србије како би увежбавали гађање из ватреног оружја, навео је Војни синдикат Србије у
кривичној пријави коју је у фебруару прошле године доставио тужилаштву.   

У пријави се наводи да су бригадни генерал Зоран Величковић и потпуковник Дејан
Николић злоупотребили положај и омогућили наведеним особама да ван радног времена
користе војно стрелиште у касарни „Растко Немањић“ у Панчеву.

  

Скоро годину дана од подношења кривичне пријаве, Основно тужилаштво у Панчеву
обуставило је поступак. Оно није могло да утврди да ли су наводи синдиката тачни јер су
поједини докази нестали, пише у документу до којег су дошли новинари КРИК-а.
Беливука и Недића тужилаштво није испитивало о овом догађају. У документу се не
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наводи да је реч о генералном секретару Владе, већ се уз ограду наводи да је у питању
„извесни Новак Недић“.

  

Снимци преснимљени, евиденција нестала

  

У панчевачкој касарни постоји 13 безбедносних камера, од којих су три на пријемници,
пише у решењу којим је тужилаштво одбацило пријаву синдиката.

  

Камере, међутим, нису биле од помоћи јер снимке чувају најдуже два месеца, тврди
тужилаштво.

  

„Видео записи за период фебруар-јун 2016. године преснимљени су новим снимцима по
аутоматизму саме камере тако да није било могуће прегледати сигурносне камере ради
евентуалног утврђења да ли су наведена лица долазила у стрељану“, наводи тужитељка
Жељка Николаидис у решењу о одбацивању пријаве.

  

Тужитељки Николаидис, која је била задужена за овај случај, нису били од помоћи ни
дневник рада, ни књига посета – пошто је било истргнуто неколико страница.

  

„Проверама наведене евиденције утврђено је да није нигде евидентиран улазак
наведених лица, мада је утврђено да у књизи послова недостају две стране, лист који је
евидентиран бројем 21. за дане од 10-13 јуна 2016. године“, пише у документу
тужилаштва.

  

У истом документу стоји и да се „није могло утврдити када је наведени лист нестао и од
стране којег лица, те шта је било уписано на овом листу.“

  

Само један сведок видео Вучка
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 Од 22 особе које је војна полиција саслушала готово сви су изјавили да им нису познатинаводи које је Војни синдикат изнео у својој пријави у вези са злоупотребом стрелишта.  Само један сведок рекао је да је у неколико наврата, док је радио на пријемници, укасарну долазио Вучковић, бивши припадник Специјалне јединице Војске Србије.  Он је испричао да су са Вучковићем долазиле и друге особе, али није могао да потврдида ли су у питању били Станковић и Беливук – пошто су били у возилу са затамњенимстаклима. Додао је и да их је тада „сваки пут дочекивао командир Зоран Величковић, ада је ту био присутан и Јовица Бубало“.  С обзиром да се у документу не спомиње ниједан лични податак Бубала није могућеутврдити да ли је у питању бивши шампион Србије у гађању.  „Сва остала испитана лица су у потпуности негирала овакве наводе, тако да на овајначин није било могуће доказивати присуство наведених лица на стрелишту“, пише удокументу тужилаштва у који су новинари КРИК-а имали увид.  Тужилаштво наводи да, с обзиром да не постоје материјални докази који би поткрепилињегове тврдње, његов исказ није довољан за вођење поступка.  Из Војног синдиката су, међутим, за КРИК рекли да постоји велики број сведокасаслушаних на предлог синдиката који су потврдили њихове наводе, али се у документутужилаштва они не помињу и њихови искази нису узети у обзир.  Криминалистичко истражна група Војне полиције обавила је средином новембра прошлегодине разговор са Ненадом Вучковићем који је рекаода је био члан Специјалне бригадедо јуна 2016. године када је прешао у МУП, али да „никада није улазио у круг касарнеприватним возилом, нити у радно, нити у ванрадно време“.  „Узимајући у обзир и изјаву Вучковић Ненада, а такође и остале изјаве испитаних лица усвојству грађана, није постојало довољно доказа тј. основа сумње да би се сарасположивим доказима покренуо кривични поступак против пријављеног ВеличковићЗорана или неког другог лица, за кривично дело за које се гони по службеној дужности“,закључује се у решењу који потписује тужитељка Николаидис.  Након што је напустио Специјалну бригаду прешао је у Министарство унутрашњихпослова – Жандармерију.  Везе са криминалцима  Вучковић је, како је КРИК већ писао, био близак убијеном криминалцу АлександруСтанковићу званом Сале Мутави.
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   На фотографијама са трибина које су навијачи Партизана објавили на свом форуму,може да се види Вучковић како навија загрљен са Станковићем и Беливуком.  Станковић је убијен у октобру 2016. године, а ко стоји иза његовог убиства још се не зна.Представници државе бурно су реаговали након његовог убиства и прогласили ратмафији.  КРИК је раније открио да је суд Салету Мутавом чак 12 пута одложио одлазак у затвориако је био правоснажно осуђен на пет година и 10 месеци затвора због тога што јеуправљао групом која је шверцовала дрогу.  Вељи Невољи, односно Вељу Беливуку, једном од најбољих пријатеља Салета Мутавог,тренутно се суди због учествовања у убиству Властимира Милошевића, чије тело јепронађено на шинама у центру Београда. Беливук је раније осуђиван због наношењатешких телесних повреда.  Беливука на суђењу за помагање у убиству Милошевића брани адвокат из адвокатскеканцеларије оца Новака Недића.  Чланови екипе Салета Мутавог обезбеђују ноћне клубове по Београду и познати су попребијању посетилаца ових клубова, због чега им се више пута судило.  Један од припадника групе, који обезбеђује клуб „Тилт“, Борко Аранитовић, обезбеђиваоје инагурацију председника Србије. Са овог догађаја новинари су, уз дављење, насилносклоњени са скупа.   (КРИК)  
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