
Владимир Вулетић: Спремају ми ТВ хапшење, “пакују” да сам педофил;  Информер: Вулетић прети убиством Драгану Ј. Вучићевићу
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 "Верујем да ми се спрема спектакуларно хапшење, имам такве информације,
представљају ме као педофила и брата Вељка Беливука. Страхујем од одмазде",
признаје Владимир Вулетић гостујући на Нова.рс.

  

Бивши потпредседник ФК Партизана опет се нашао у центру пажње, јер су му
председник државе Александар Вучић и министар унутрашњих послова
Александар Вулин посветили пажњу приликом обраћања после седница Савета за
националну безбедност.

  

Вулетић је за Нова.рс открио и да страхује за живот, између осталог, као и да верује
како му се спрема ТВ хапшење. Истиче и да је спреман да буде саслушан кад год се
сматра да је потребно.
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 “Министар унутрашњих послова Александар Вулин као један од крунских, сумњивих
доказа наговестио је медијима да сам ја поднео оставку у Партизану три дана после
хапшења групе Вељка Беливука, зато што имам превише било каквих веза с овом групом.
Истина о којој нисам хтео до сада да говорим, да бих Партизану дао мир и да би екипа
могла да веже 15 победа, јесте потпуно другачија од онога што је Вулин изговорио.
Треба да пита свог пријатеља Милорада Вучелића због чега сам отишао из Партизана 9.
фебруара.

  

Наиме, 8. фебруара, по повратку из болнице у којој сам био од 24. јануара, појавио сам
се у Партизану и генерални директор Милош Вазура ме је обавестио да Милорад
Вучелић жели да ме смени и да ме избаци из чланства у Партизану. На питање зашто се
то дешава, речено ми је да постоје четири оптужбе против мене”, прича Вулетић за наш
портал.

  

О каквим оптужбама је тачно реч?

  

“Прва је да сам покушао да извршим пуч у Партизану и да сменим председника који је
био одсутан због коронавируса, који је преживео хвала Богу. Заправо сам сазивањем
седнице Скупштине крајем децембра само спречио да Партизан прекрши Закон о спорту.
У оквиру тога сам приликом зимске прозивке играча одбио да станем иза за време
Божићне посланице архиепископа Вучелића, већ сам је саслушао с верним народом и
стао сам уз играче, то ми је замерено као смртни грех.

  

Друга тачка оптужнице била је у вези са тиме да ме има превише у медијима. То ми је
сигнализирало да Паризан мора да ћути, да му је наређено да ћути.

  

Трећа тачка била је у вези са незадовољством Жарка Зечевића, јер се нашао увређеним
његов дугогодишњи пријатељ и тадашњи селектор Љубиша Тумбаковић због случаја
Борјан. Његов кредибилитет се довео у питање и то га је јако повредило, чак је
наговештавао и да је због тога смењен. Рекао сам Зечевићу да се кандидује за
председника, ја бих гласао лично за њега, али немојте из топлог дома да говорите ономе
ко је на снегу. Он се тада повукао и мислим да ми је тада потписана ‘смена или смртна
пресуда’, пошто се конгломерат договорио да ме из Партизана отерају.
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Четврти и последњи разлог у оптужници коју сам саслушао 8. фебруара био је да сам ја
увредио председника државе помињући његову породицу. Склопљена је нека врсте
савршене олује која је требало да изазове код мене осећај гнева и бљутавости да би
требало да напустим Партизан. Проблем са овом управом имам већ дуже време, ја нисам
био у управи Партизана, већ у служби Партизана”.

  

 “ХТЕЛИ СУ ДА МЕ ОТЕРАЈУ”

  

Замерали су вам још нешто?

  

“Милорад Вучелић је 2019. године тражио од мене да напустим Партизан, јер је то
тражио председник државе. Јер сам ја неко ко превише иступа, превише говорим и
превише помињем Звезду… Тада сам му рекао да могу само да ме смене, сам да одем –
нећу. Вучелић ми је рекао да је то мој маневар и да му се то не допада, на шта сам ја
рекао да нећу отпутовати тихо у ноћ, и тада је одустао од те смене, и та прича о мојој
смени није од јуче, већ је очигледно припремана од лета 2019. године.

  

Тог 9. фебруара сам рекао генералном директору да ниједну од оптужби не признајем и
да ниједну нисам учинио, као што нисам, и да могу само да ме смене. Међутим, у току тог
дана ми је наговештено да ће бити покренута дисциплинска пријава против мене, да ћу
бити избачен из чланства у Партизану и то би све трајало недељама. Да у центру
медијске пажње буде смена потпредседника док Партизан игра у наставку првенства,
нисам хтео да дозволим. Рекао сам тог дана да ћу сам поднети оставку, па ако већ неко
треба да буде одговоран зашто је Владимир Вулетић отишао из Партизана три дана
после хапшења Вељка Беливука, на то питање може да одговори само Милорад
Вучелић”.

  

Дакле, сами сте решили да одете?

  

“Све то би било мучно и тешко за клуб, а ја не желим да му наштетим никада. Моја
одлука да поднесем оставку искључиво је била мотивисана жељом да даље не мрцварим
Партизан. Ствар тајминга, верујте, не припада мени, него Милораду Вучелићу и
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вероватно Жарку Зечевићу”.

  

“ПРЕДСТАВЉАЈУ МЕ КАО ПЕДОФИЛА И БРАТА БЕЛИВУКА”

  

Министар Александар Вулин је рекао да би волео да сте у стању да осетите стид и да би
требало да вас буде срамота, због чега?

  

“Председник државе и министар полиције о једном човеку говорили су дуже него што су
говорили износећи фотографије масакрираних тела и о мотивима Седнице за
националну безбедност, деградирајући су причали као некаквом стручњаку, а ја
стручњак јесам. И то добар правни стручњак, за разлику од осталих, био сам студент
генерације Правног факултета, доктор сам правних наука и ванредни професор на
Правном факултету. То више говори о ономе ко је изговорио такве речи, то је
скандалозно и увредљиво за Универзитет, и то са 13 ТВ канала који су истовремено
преносили ту конференцију за медије.

  

Осећао сам је изузетно несигурно, јер ако вам председник државе и министар полиције
најављују очигледно некакве акције против вас, то изазива осећај небезбедности.
Притом су прекршили Члан 359 Кривичног закона који говори о злоупотреби службеног
овлашћења.
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  Не знам због чега би требало да ме буде стид, нисам тај који је имао тетку у Канади иније ми ништа доносила. Немам разлог да будем узбуђен о таквим стварима, али јесамуслед околности да сам пет година под медијском хајком неких медија блиских овојвласти. Износе разне колаже, спиноване текстове и покушавају да ме представе каопедофила, као човека који наводно брани сексуалне односе између 12-годишњака.Представљају ме као, у најмању руку, брата Вељка Беливука. Данас је 8. март, мождасмо Вељко Беливук и ја били у емотивној вези, не знам шта да вам кажем… Ако ја кажем‘Вељо, волим те’, свашта је могуће.”  “СПРЕМА МИ СЕ ТВ ХАПШЕЊЕ”  Шта хоћете да кажете?  “Чуо сам да је председник државе сугерисао тужиоцу шта треба да ради. То јеневероватно! Требало би да Новак Недић и ја будемо саслушани у вези са некимнаводима. Желим да будем саслушан кад год је то потребно, увек ћу се одазвати свимсудским органима ове државе, то уопште није спорно.  
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  Не би ме изненадило да ова власт, која од свега прави ТВ шоу, покуша да направи ТВшоу тако што ће мене, као грађанина који треба да да изјаву у вези са неким сазнањима,хапсити под пуном полицијском, борбеном опремом. Као што су то урадили неким другимграђанима, обара их на земљи како би их одвела да дају изјаву у својству грађана. То јеоно што чујем да се мени спрема, спектакуларно хапшење!  Не би ме изненадило да се разни страначки ботови међу студентима појаве и да меоптуже за било шта. Изашла је некаква онлајн петиција о мом смењивању на факултету.Све ово иде из једног центра, а тај центар говори о прогону једног универзитетскогпрофесора који износи своје слободно мишљење. Овде је повређено уставно право наслободу говора”.  “СА БЕЛИВУКОМ САМ ПРИЧАО ТЕЛЕФОНОМ САМО ЈЕДНОМ”  Има ли истине у транскриптима разговора који су се појавили, да ли сте водилитакве разговоре са Вељком Беливуком?  “Са Беливуком сам телефоном водио само један разговор, немам ни његов број, никад ганисам имао. Тај једини разговор водили смо тако што сам био позван управо за изборе13. јануара а навијачи су поднели две оставке у Скупштини (у којој иначе имајупредставнике, прим.аут). Реч је била о томе да смо расписали изборе, то је то ‘њихово’јер су молили да се распишу избори, а он је требало да ми донесе оставке које је требалода усвојимо.  Увек смо обављали разговоре на стадиону Партизана. Као да је комуникацију саБеливуком имао само потпредседник клуба, то није тачно. Укупно смо се виделитри-четири пута у шест година колико сам био у клубу. Увек или у већини случајева самном су били председник и генерални директор, који су опет имали посебне разговоребез мене. Морали смо да их имамо, то ништа није неуобичајено, и ни он није био самтада.
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  Није моје да знам шта раде навијачи у своје време које нема везе с Партизаном, бавим секлубом. Доводити у везу некога са криминалним групама је такав спин,  безобразлук иопасно је. Да ли је идеја да будем уплашен и не говорим о неким другим стварима, адовео их је (навијаче, прим.аут) човек из Владе, нисам ја”.  “ПРЕТИЛИ СУ МИ УБИСТВОМ”  О коме тачно говорите?  “На Скупштини 2016. стајао сам за говорницом, телефон је био испред мене, стизале суми поруке с непознатог броја и навијачи су ми се обраћали речима ‘Убићемо те. Најебаоси’. А треба да одбраним Партизан од истих тих навијача које је тада предводиогенерални секретар владе са порукама ‘Убићемо те’. Срамно је говорити да је ВладимирВулетић имао неке боље односе са навијачима, не, бранио је институцију Партизана.Новак Недић је организовао бомбардовање јајима… Спомиње се како ја браним да јеВељко Беливук небитан наводно на трибини. Да, 2016. био је много мање битан него штоће бити после смрти Александра Станковића или од Александра Видојевића кога зовуАца Рошави, погледајте с ким се све Видојевић дружио”.  
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  Председник Србије Александар Вучић је најавио да ће “у недељама пред намаграђани моћи да виде какве су биле ваше везе с тим криминалним кланом”. Штаћемо видети?  “Пет година постоје различити покушаји да се дискредитујем као личност. Напоменуосам, ако неко сумња да сам извршио било какво кривично дело, с озбиљном сумњом,одмах нека поднесе кривичну пријаву против мене и нека Тужилаштво одлучујенезависно, а не да се на конференцији за медије наређује Тужилаштву шта ће да ради.То у животу нисам видео и шта ја да очекујем? Не само јавни линч, него вероватно ипрогон, а ја нисам било какав кримиланац”.  Је л’ се плашите?  “У себи не, јер знам како сам у животу радио, али сам у страху од одмазде. Лакше би сеобрачунали са мном када би медији мање говорили о мени. Оно што њих мучи је какообавити подли посао. јер се подли посао обавља у мраку. Главе се скидају у мраку,хапшења се врше у медијском и вербалном мраку. Стичем утисак да је најбоља одбранаод свега и од одмазде која ми се дешава у суштини да говорим истину и да истина видисветлост јавности”.  Да ли мирно спавате?  “Што се мене тиче – да. Али не знам шта могу да очекујем…”, завршио је Вулетић заНова.рс.  “Недић хтео да разбије Скупштину с навијачима”  Државни руководиоци су навели и да сте ви далеко више били у вези скриминалном групом, да вам је “боље ишло” него Новаку Недићу?  “Новак Недић је желео да дође у Партизан 2016. године и то што је тада говорио дазамера тадашњој номенклатури, у доброј мери је имало смисла. Оно где је он био у кривује када смо се видели 4. фебруара 2016. и он ми је рекао да те људе треба променити.Рекао сам му да је све у реду и да видимо како ће Скупштина то да одреди, да се боримокроз институције система, такву борбу једино признајем. А он мени каже како немамовећину у Скупштини, на шта сам ја хтео да је придобијемо, а његов одговор на то је био:‘Има да је разбијемо, има да доведем ове моје навијаче и да растурим Скупштину’. Тонисам могао да прихватим и то је био тренутак нашег разилажења”, појаснио је Вулетић.  ИНФОРМЕР: МОНСТРУОЗНО! ВУЛЕТИЋ ПРЕТИ УБИСТВОМ ДРАГАНУ Ј.ВУЧИЋЕВИЋУ! Професор показао право лице! Дружење са криминалцимаоставило последице!  Доскорашњи потпредседник ФК Партизана Владимир Вулетић упутио је претње смрћуглавном и одговорном уреднику Информера Драгану Ј. Вучићевићу  Након што је објављен аудио снимак разговора вође криминалног клана Вељка Беливукаи Вулетића у којем се чује у колико добрим односима су били, да су чак имали и неки"тал", Вулетић се прво ограђивао од целе приче, бранио, а онда је изгубио живце па јеупутио језиве претње смрћу главном и одговорном уреднику Информера.
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Владимир Вулетић: Спремају ми ТВ хапшење, “пакују” да сам педофил;  Информер: Вулетић прети убиством Драгану Ј. Вучићевићу
уторак, 09 март 2021 09:00

  - Све што је крвљу купљено, главом плаћено, у овом мраку губи цену. Што дигне главускончаће премлаћено и изгореће у катрану и сену - пише на профилу који користиВулетић.  Ево како је реаговао уредник Информера.  (Нова.рс-Информер)  
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