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 Председник Србије Александар Вучић није одговорио на питање новинарке
КРИК-а због чега генерални секретар Владе Новак Недић који је био близак групи
Вељка Беливука није сласушан у истрази против ових криминалаца. Уместо тога,
новинарку је назвао непристојном и неваспитаном пошто је покушала да дође до
одговора и изнео неистине на рачун КРИК-а.

  

„Новак Недић је један од мојих блиских сарадника?“, зачуђено је упитао Вучић новинарку
КРИК-а након што му је на конференцији за новинаре поставила питање о томе зашто је
Недић заштићен у поступку против Беливуковог клана, с обзиром да га тужилаштво није
испитало о његовим везама са овом групом.

  

„Ја мислим да је поента у томе да Ви нама говорите шта је изговорило лице чије је име
Владимир Вулетић, а грађани, сигуран сам, ће у недељама које су пред нама моћи да
виде какве су његове везе биле баш са тим организованим криминалним кланом“, рекао
је Вучић мислећи на бившег потпреседника Партизана чији је интервју КРИК јуче
објавио.

  

На покушај новинарке да му објасни да је о везама Недића са Беливуковом групом КРИК
писао много пре интервјуа у којем је и Вулетић говорио о томе, Вучић јој је рекао да је
непристојна, али да му то „даје додатну енергију“.
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„Државни органи су ти који процењују да ли је неко починио кривично дело или не.
Новак Недић годинама није ни на стадиону ни на било којој трибини. Да ли је у почетку
желео да буде неко у Партизану нема никакве сумње – а ко то приликом доласка на
власт у било којој власти није чинио, то ми реците. Па му очигледно није пошло за руком,
Вулетић је био сналажљивији, изгледа да је нешто боље умео баш са том организованом
криминалном групом него Новак Недић да учини“, рекао је Вучић и додао да је уверен да
ће то сви моћи да виде наредних дана.

  

На констатацију новинарке КРИК-а да није одговорио на питање Вучић је рекао: „Ја сам
одговорио како умем да одговорим. Извињавам се што моје контемплативне способности
нису на том нивоу да могу да увек разумем Ваше потребе, Ваше захтеве, Ваша питања и
што не могу да одговарам у складу са њима, већ у складу са истином и чињеницама.“

  

Додао је и да би било добро да буду саслушани и Недић и Вулетић.

  

Рекао је и да КРИК треба да поднесе кривичну пријаву против Недића, како би
тужилаштво проверило његове везе са Беливуком – иако није на новинарима да подносе
пријаве, већ би тужилаштво то требало да уради у оквиру постојеће истраге. 

  

Вучић је изнео и неистине о КРИК-у рекавши да су новинари од извесних прљавих
полицајаца добијали фотографије његовог сина Данила у друштву навијача. 

  

„Као што сте могли преко криминалаца из МУП-а да добијате фотографију мог сина и ја
сам срећан због тога јер на крају никада нисте могли да покажете да је починио
кривично дело“, рекао је Вучић.

  

КРИК јесте објавио неколико фотографија председниковог сина Данила у друштву
навијача из групе Вељка Беливука, али те фотографије није добио од особа за које
Вучић тврди. Подсетићемо само да је последњу фотографију са Александром
Видојевићем званим Аца Рошави, кога је иначе полиција означила као члана кавачког
клана, направила новинарка КРИК-а – усликала их је у кафићу у центру Београда.
Новинарку су одмах потом на улици пресрели непознати мушкарци, отели јој телефон и
вратили га тек пошто им је Видојевић рекао да то учине.

 2 / 3



Крик: Вучић избегао да одговори на питање о вези Недића и Беливукове групе
недеља, 07 март 2021 13:34

  

Са друге стране, КРИК је пре неколико година писао о везама Новака Недића са овом
хулиганско-криминалном групом. Недић је са Беливуком и Александром Станковићем
који је тада предводио ову хулиганску групу вежбао гађање на војном стрелишту у
Панчеву, како је открио Војни синдикат Србије. Након што је сидикат поднео пријаву
против генерала и потпуковника војске јер су дозволили криминалцима да користе војно
стрелиште, водила се истрага, али су докази мистериозно нестали, па је она
обустављена.

  

Адвокатска канцеларија Недићевог оца пре неколико година бранила је Беливука на
суђењу у којем је био оптужен да је учествовао у убиству Властимира Милошевића, чије
је тело пронађено на шинама. Слично као и у случају „стрелиште“, у овом поступку су
начињени пропусти у истрази, услед чега је Беливук на крају ослобођен. 

  

У интервјуу за КРИК је и бивши потпредседник Партизана Владимир Вулетић је такође
говорио везама Недића са хулиганима и објаснио да је преко њих покушао да преузме
контролу над овим фудбалским клубом. 

  

Недић није једини представник власти који је био у контакту са групом. Везе са њом
одржавала је и некадашња секретарка Министарства унутрашњих послова Дијана
Хркаловић и то преко жандарма Ненада Вучковића Вучка. Чланови ове групе, како је
открио КРИК, обезбеђивали су и инаугурацију председника Вучића – и са ње насилно
изводили грађане и новинаре. 

  

Беливукова група је део црногорског кавачког клана, који је годинама у рату са
супарничким шкаљарским кланом.

  

(Крик)
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