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Иако, како каже, државни удар на криминалну хоботницу не треба представљати
као унутарстраначку борбу, потпредседник СНС-а Милош Вучевић поручује да у
завери против председника Александра Вучића има и неких министара из редова
напредњака. Угледни немачки дневни лист Фракфуртер алгемајне цајтунг објавио
текст у коме пише да Вучић најављује борбу против мафије, а и он сам има везе са
овим миљеом.

  

Као да се сви виђенији напредњаци ових дана позивају на питање: Ко увек сме да вас
погледа у очи? И као да сви они једва чекају да се међусобно погледају у очи. Рејтинг
председника свих напредњака ни хипотетички нико не може да угрози, али завера
унутар странке постоји, објаснио потпредседник СНС-а Милош Вучевић.

  

„Има и министара и директора и других страначких функционера. На срећу, само су
покушали да преузму део државе. Сигуран сам да су се људи из СНС за које сам рекао
да мисле да су јачи од председника Вучића и сами препознали“, казао је Вучевић у
интервјуу за „Вечерње новости“.

  

На питање има ли објективне одговорности Небојше Стефановића за стварање
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паралелне структуре у МУП, али и у странци, Вучевић је одговорио:

  

„То је питање за тужилаштво и судске органе. Нико не сме бити аболиран одговорности,
уколико се утврди његова кривица.“

  

А док се утврди кривица Вељка Беливука, он је за некадашњег потпредседника ФК
Партизан осумњичени криминалац. Владимир Вулетић, кога су, Вучић и Вулин, повезали
са криминалном групом Веље Невоље, за Н1 каже да је комуникација с навијачима била
део његовог посла и да се са Беливуком чуо једном, телефоном, око, како каже, ствари
везаних за Партизан.

  

Вулетић тврди да је Беливуковим успоном на јужној трибини управљао неко други.

  

„Спомињу се људи који су блиски генералном секретару Владе Републике Србије Новаку
Недићу. То је човек за кога тврдим и позивам тужилаштво да ме испита, да је руководио
је овом групом 2016“, изричит је он.

  

Вулетић најављује тужбу против председника државе и министра унутрашњих послова,
јер су како каже говорећи о њему носиоци највиших државних функција изазвали
потпуни осећај небезбедности и линча према једном универзитетском професору, а то је
поручује кршење Кривичног законика.

  

„Борба против организованог криминала треба да буде универзална и аперсонална, не
треба да се води на ТВ суђењима. У овој земљи постоји суд и тужилаштво, мада се чини
да на оној конференцији право тужилаштво само слуша оно што говори главни тужилац“,
оценио је Вулетић.

  

О борби против мафије у Србији, пише и угледни немачки дневни лист Франкфуртер
алгемајне цајтунг. Суботњу конференцију за медије оцењује као необичну чак и за
услове у Србији, која се, како пише, навикла на медијску свеприсутност председника
државе.
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Франкфуртер подсећа да скоро тачно 18 година после Ђинђићеве смрти Србију сада
потресају нова разоткривања веза између државе и организованог криминала.

  

„Лавину је покренуо председник државе Александар Вучић, премда у покушају да
демантује контакте између државе и подземља. Бројне индиције о везама између
изабраних властодржаца и тешких криминалаца у руху фудбалских навијача наводе у
најмању руку на то да се поставе питања, шта су стварни разлози за нову оштрину на
страни државе – и колико је она озбиљна“, пише немачки лист.
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