
Тужилаштво за организовани криминал: Детаљи из поступка о прислушкивању председника Србије Александра Вучића биће познати по завршетку предистраге
четвртак, 21 јануар 2021 18:21

Тужилаштво за организовани криминал саопштило је да је проверу навода о
неовлашћеном прислушкивању председника Србије Александра Вучића покренуло 15.
децембра када је упутило захтев МУП-у да прикупи обавештења. Како додају, детаље, у
интересу несметаног вођења предистражног поступка, тужилаштво неће износити у
јавност већ ће све бити познато након његовог окончања.

  

  

Поред захтева за прикупљање информација од 15. децембра, Тужилаштво додаје да је
МУП-у захтев допуњен и 14. јануара.

  

„Циљ предистражног поступка је да се провере све информације и обавештења која су
неопходна за расветљавање свих чињеница и околности у вези са овим случајем, а у
правцу откривања учинилаца И кривичних дела из надлежности Тужилаштва за
организовани криминал”, наводи се у саопштењу.
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О резултатима предистражног поступка по његовом окончању, Тужилаштво за
организовани криминал, ће обавестити јавност.

  

Подсетимо, причу о прислушкивању у јавност је први изнео сам председник Србије
Александар Вучић.

  

Он је изјавио је да има доказе да је прислушкиван и да то траје годину и по дана и да не
зна директно имена људи који су га слушали, али да мисли да зна ко стоји иза тога.

  

„За то да сам прислушкиван имам доказе. Имам сопствене снимљене разговоре јер су
неки мислили да то могу да избришу, да сакрију. Али немојте да сметнете с ума да када
имате овакву подршку народа, постоји велики број људи који хоће часно и
професионално да раде свој посао и на такве ствари неће да пристају“, рекао је Вучић у
интервјуу за Курир.

  

Неколико дана касније је рекао и да поседује део својих прислушкиваних разговора, али
да их чува и да јавности никада неће дати јер „неће да руши своју државу“.

  

Осим председника, данима су медији објављивали текстове у којима су неименовани
извори потврђивали да се одржавају саслушања у сектору Унутрашње контроле
износећи и детаље тих саслушања.

  

Тек јуче се о случају огласио и сам МУП саопштивши да је Радна група тог министарства
до сада саслушала велики број лица и прикупила доказе који указују да су председник
Републике Србије Александар Вучић и чланови његове породице нелегално
прислушкивани.

  

У саопштењу МУП-а наводи се да су подаци прикупљени од лица за које се сумња да су
повезани са прислушкивањем, али не и имена тих лица. За разлику од саоптења МУП-а,
у текстовима који су претходили саопштењу навођена су поједина имена бивших
функцинера Министарства.
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(Инсајдер)

  

 3 / 3


