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 Председник Србије Александар Вучић јуче увече објавио је узнемирујуће фотографије
искасапљених тела жртава групе вође навијача Вељка Беливука, званог Веља Невоља,
а Мара Халабрин, мајка младића чије се убиство, такође, доводи у везу са поменутом
криминалном организацијом, каже за портал Нова.рс да је потресена и да не разуме
зашто се државни врх одлучио на овакав потез. Халабринова истиче да породице
жртава већ довољно пате, те да не види разлог зашто је овако нешто морало да се
прикаже на телевизији.

  

“Имам страх да ће снимци или фотографије мог сина бити објављење на телевизији,
како немам.. Ми, мајке, писале смо раније РЕМ-у да то не раде, међутим, они су ипак
објавили. Имам страх да гледам било чије дете како су мучили, а камоли да чујем да је то
мој син. Чим чујем име сина имам утисак да су га мучили, јер су они све мучили”, каже
Халабринова, која је још увек видно потресена чињеницом да су на телевизији приказане
фотографије искасапљених тела.
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Она истиче да јој није јасно зашто се Вучић одлучио на овакав потез.

  

“Никако не треба приказивати овако нешто на телевизији. Угрожавају истрагу, а и шта су
постигли овим? Чини ми се да председник не може да се похвали тиме какву државу
води. Сматрам да је овог Беливука створила држава, они су знали да убија годинама,
што значи да су досад могли да спасу бар неколико младића. Не треба да објављују
слике”, каже мајка и додаје да је породицама већ довољно тешко.

  

Она истиче и да јој у полицији нису рекли да ли Беливукова група стоји и иза убиства
њеног сина.

  

“Ја сам добила информацију да је мог сина убила држава, никада ми нису рекли да иза
тога стоји Беливук. У полицији су ми рекли да немају сазнања, али да су у току хапшења.
То је оно што су ми рекли пре три недеље. Мој син је био добар младић, запао је у лоше
друштво. Сад ће годину дана како је Александар отишао од куће, ја још увек имам
огромну бол, само ми треба да гледам неке овакве фотографије и снимке”, каже ова
мајка.

  

Подсетимо, Александар Халабрин (26) из Јаношика код Алибунара, који је нестао 20.
марта на Бањици у Београду, пронађен је месец дана касније мртав у месту Парцани код
Сопота.

  

Медији су писали да је наводно био близак припадницима навијачке групе “Забрањени”,
док је његова породица то демантовала.

  

Тело Халабрина пронађено је закопано у селу код Сопота, са прострелном раном на
глави, а током истраге утврђено је да је младић убијен из ватреног оружја. Халабрин је,
према писању медија, био близак са Ненадом Алибеговићем званим Алибег, некадашњим
вођом групе “Забрањени”.

  

Иначе, председник Србије Вучић током јучерашњег дана приказао је узнемирујуће
фотографије жртава групе Вељка Беливука. Између осталог, на једној се види и
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одрубљена глава једном навијачу.

  

(Нова.рс)
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