
Владимир Вулетић: Поднећу кривичне пријаве против Вучића и Вулина, oво је еклатантан пример учињеног кривичног дела “угрожавање сигурности” на преко 7 ТВ станица са националном фреквенцијом
недеља, 07 март 2021 08:59

Владимир Вулетић је одговорио председнику Србије Александру Вучићу и министру
унитрашњих послова Александру Вулину на оптужбе које су изнели на конференциији
на којој су показали слике људи које су Вељко Беливук и његова група ликвидирали.

  

  

Вучић и Вулин су данас Вулетића оптужили да је са групом Беливуковом групом имао
бољу сарадњу него Новак Недић, иначе генерални секретар Владе Србије, за ког
постоје индиције да је био блиско повезан са навијачком групом “Јањичари” којом је
иначе руководио Беливук.

  

“Волео бих да је у стању да осети стид и требало би да га буде срамота. Он одлично зна
због чега би требало да га буде срамота, надам се да се стиди због онога што је радио.
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Има једна песма коју му певају навијачи”, рекао је Вулин на конференцији за медије.

  

“Знају сви због чега би требало да се стиди, али не смемо да говоримо још. Шта ћете, то
је само један у низу”, надовезао се Вучић на те Вулинове речи.

  

На то је Вулетић одговорио преко Твитера:

  

“Дупло више времена је посвећено једном универзитетском професору него теми због
које је сазвана импотентна КЗМ. Ово је еклатантан пример учињеног кривичног дела
угрожавање сигурности из чл.138, ст.2 КЗ. истовремено преко 7 ТВ станица са
националном фреквенцијом. Следствено овоме, подећу кривичну пријаву основном
јавном тужилаштву против председника Републике Србије и министра унутрашњих
послова у Влади РС. Истовремено цу обавестити амбасаде земаља Квинте и све остале
релевантне европске институције о језивој узурпацији судске власти”, најавио је
Вулетић.

  
  

Sledstveno ovome, podeću krivičnu prijavu osnovnom javnom tužilaštvu protiv predsednika
Republike Srbije i ministra unutrašnjih poslova u Vladi RS. Istovremeno cu obavestiti ambasade
zemalja Kvinte i sve ostale relevantne evropske institucije o jezivoj uzurpaciji sudske vlasti. htt
ps://t.co/nwVPAZqROS

  — Partizanus Verus SPQR (@PartizanusV) March 6, 2021    

(Нова.рс)
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