
Нова.рс: Вучић заједно са навијачима Звезде певао песму: „А сад адио“ у познатом београдском ресторану; Борислав Новаковић: На другом делу снимка виде се пуцњи из пиштоља у присуству председника државе!
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Председник Србије Александар Вучић појављује се на видео-снимку достављеном нашој
редакцији на ком се види како заједно са мушкарцима, за које се верује да су чланови
навијачке групе "Ултрас бојс" пева песму "А сад адио" у познатом београдском
ресторану.
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Снимак на ком председник скандира песму „А сад адио“, имитирајући навијачки покрет
једном руком, наводно је забележен пре неколико вечери у једном ресторану на Сењаку.
Међу мушкарцима окупљеним за истим столом наводно је и Марко Вучковић звани
Командант, један од истакнутих вођа навијачке групе „Ултра бојс“. На снимку се назире и
лик председниковог сина Данила Вучића.

  

Иначе, Вучковић је широј јавности познат као један од личности која стоји иза фирме
„Ултра коп“ која се бави извођењем грађевинских радова, основане 2015. године у
Београду, на адреси стадиона Црвене звезде и пословне зграде у оквиру стадиона у
Љутице Богдана. Та фирма посала је позната након што је вртоглавом брзином
увећавала свој профит, побеђујући на тендерима државних предузећа.

  

DRUGI DEO SNIMKA:

Ludilo je na vrhuncu: pucnji iz pištolja u zatvorenom prostoru, u prisustvu predsednika države!!!

Dalje nema! pic.twitter.com/goj2OQjksW

— Bora Novaković (@bora_novakovic) December 3, 2021    

Иначе, против навијачке групе „Ултра бојс“, за чијег вођу слови Марко Вучковић,
подношено је више кривичних пријава које или нису процесуиране или су поступци
трајали годинама, писао је раније Инсајдер. Управо се то десило у једином поступку који
је покренут против Марка Вучковића за наношење тешких телесних повреда комшиници
Сави Милићевић.

  

Инцидент се догодио у октобру 2008. у насељу Сењак када му је, према кривичној
пријави полиције, Сава Милићевић пришла и рекла да више не продаје дрогу јер ће у
противном позвати полицију. Вучковић је, према пријави, напао жену ударајући је рукама
и ногама и том приликом јој нанео тешке телесне повреде.

  

После два суђења, 2014. Вучковић је првостепеном пресудом осуђен на седам месеци
затвора, али је ову пресуду у марту 2015. године Виши суд преиначио у ослобађајућу. Он
је ослобођен оптужби за тешке телесне повреде због недостатка доказа, писао је
Инсајдер тада.
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Директно.рс: Вучић већ пева: "А сад адио..."

  

Је л' председник Србије свестан да ће ускоро отићи са власти, па је заједно са својим
друштвом на једној журки певао "А сад адио". На видео снимку Александар Вучић у
трансу и са пуно емоција пева (о укусима не треба расправљати како) познату песму.
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Председник држи микрофон и у навијачком стилу "скандира" ову песму, у друштву
момака који скачу око њега.

  

Вучић се очито, можда и несвесно у овом случају, помирио са политичком судбином која
му је близу, те користи прилику да изрази своје емоције.

  

  Your browser does not support the video tag. 

  

Први пут може се видети како неостварени навијач скаче, сећајући се на дане са
трибина које нико сем њега не може да потврди.

  

А сад адио, Александре Вучићу, а зна се и где и кад...

  

(Нова.рс, Директно.рс)
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