
Приштинска КТВ објавила снимак на коме неколико особа пребројавају новац и говоре да је 200.000 евра намењено Кадри Весељиу; Весељи: Немам било какве везе са афером зеленашења
четвртак, 23 мај 2019 12:36

 Приштина -- Председник Скупштине Косова Кадри Весељи је одбацио је данас било
какве везе са афером зеленашења у којој се помиње.

  Он је истакао да ће истрајати на захтеву да се та ситуација до краја разјасни и
одговорни изађу пред лице правде.   

Весељи је на ванредној конференцији за медије изјавио како нема никакве везе ни са
овим случајем нити са особама које се виде на видео снимку.

  

"Ово је класичан случај преваре и манипулације за шта сам убеђен да су и органи реда и
судства били на време информисани. Желим да вас осигурам да ако буде једне
индикације мог укључивања у ову аферу ја данас изјављујем да ћу поднети оставку",
рекао је Весељи.

  

Са пуном сигурношћу кажем да је моје име злоупотребљено у овом криминалном акту
преваре, казао је Весељи и додао да када се утврди истина о томе неко треба да
кривично и институционално одговара.

  

Весељи је оптужио припаднике истражних јединица Полиције Косова и тужилаштва да
иако су, како се у јавности каже, имали информације о том случају нису до сада
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предузели потребне законске мере.

  

"Како је могуће да се о овом случају организованог криминала за које су постојале
чињенице 2013 године предузму мере са шест година кашњења. Ко је он или она или они
који су покривали овај случај организованог криминала за више од шест година. Коме и
за који је рачун одговарало да се толико касни, покрива или не кажњава кривично
дело", казао је Весељи.

  

Он је рекао да људе који се виде на видео снимку који се од прекјуче појавио у јавности
нити зна нити има било какве везе са њима и да ће сви они одговарати због злоупотребе
његовог имена.

  

"Овде се ради о два криминална акта, онај ко је извршен и злочином скривања
криминалног акта. Да се шест година држи скривеним криминални акт и да се не казни
је највеће криминални дело", казао је председник косовског парламента.

  

У видео снимку који је објавила приштинска телевизија КТВ се виде неколико особа које
пребројавају новац који се као део зеленашења даје једној особи, међу којима једна од
њих каже да је 200.000 евра намењено Кадри Весељиу. Коха диторе пише да су снимци
били у поседу истражних јединица Полиције Косова и тужилаштва од 2013. године, али
да они све до понедељка нису предузели никакву активност на разјашњавању догађаја.

  

(Бета)
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