
Виши суд у Београду продужио притвор Вељку Беливуку, Марку Миљковићу и осталим члановима Беливукове групе
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Виши суд у Београду је саопштио да је донета одлука о продужењу притвора
Вељку Беливуку, Марку Миљковићу, М.Б, М.Б, С.Л, Н.Ј, Н.Ђ, Д.Т, В.Д, Н.С, А.В, Н.Л,
М.Т, Ф.И, Ж.К, В.Г, С.С, Б.К, Н.С, В.Г, М.А, А.Ш, М.С, М.Л.С, А.Д, А.Ш и А.С.

  

  

Како се наводи, притвор је продужен до 30 дана због постојања околности које указују
на опасност од бекства, због постојања особитих околности које указују да ће ометати
поступак утицањем на сведоке, због постојања особитих околности које указују да ће у
кратком временском периоду поновити кривично дело и јер је за кривична дела која им
се стављају на терет прописана казна затвора преко десет година, а начин извршења и
тежина последица кривичног дела довели су до узнемирења јавности, које може
угрозити несметано и правично вођење кривичног поступка.
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Против наведеног решења окривљени и њихови браниоци имају право жалбе
Апелационом суду у Београду у року од три дана.

  

Оптужницом  је окривљенима В.Б, М.М, М.Б, М.Б, С.Л, Н.Ј, Н.Ђ, Д.Т, В.Д, Н.С, А.В, Н.Л,
М.Т, Ф.И, Ж.К, В.Г, С.С, Б.К, Н.С, В.Г, М.А, А.Ш, М.С, М.Л.С, А.Д, А.Ш, А.С, Б.Х, В.Ђ и В.Д
стављено на терет да су извршили више кривичних дела тешко убиство, удруживање
ради вршења кривичних дела, недозвољена производња, држање, ношење и промет
оружја и експлозивних материја, неовлашћена производња и стављање у промет опојних
дрога, кривично дело отмица, силовање, закључује се у саопштењу Вишег суда.

  

Оптужница прописно састављена

  

Кривично ванпретресно веће Вишег суда је контролисало формалну исправност
оптужнице поднете против Вељка Беливука и других и нашло да је оптужница прописно
састављена, саопштено је.

  

Исту је послао на одговор окривљенима и браниоцима у складу са чланом 335 и 336
Законика о кривичном поступку.

  

Окривљени и браниоци имају право да поднесу одговор на оптужницу у року од осам
дана од дана достављања оптужнице.

  

(Н1)
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https://rs.n1info.com/vesti/podignuta-optuznica-protiv-belivukove-grupe/

