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Министар полиције Александар Вулин саопштио је да је Вучић, заједно са својом
породицом прислушкиван више од 1.500 пута у телефонским разговорима.

  

  

Министар полиције Александар Вулин рекао је да "постоји још једна истрага, предали
смо материјал Тужилаштву за организовани криминал, када је у питању илегално
прислушкивање председника."

  

- Неспорни докази да је председник Вучић и чланови његове породице 1.572 пута
илегално прислушкиван. Укупно 1.572 телефонска контакта су била илегално бележена
и као таква су била евидентирана, нотирана, без икаквог правног основа, без икаквог
полицијског основа и резона, транскрипти разговора су били, скидани "на бело" и
ношени појединим високим функционерима МУП. На тај начин, осим што су грубо
прекршена људска права и оних људи који су стављани на обраду, али и председника
Вучића и његове породице. Реч је о прислушкивању Андреја, Данила и Анђелка Вучића -
казао је Вулин.
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Како је казао, реч је о приватним разговорима, у којима није било речи о криминалу, та
приватна комункација је неовлашћено коришћена.

  

- Известан број припадника МУП-а стављен на полиграф и сви су пали на најважнијим
питањима која смо им постављали. На Тужилаштву за организовани криминал је сада да
изврши формулацију дела, а онда наравно и да се то заврши пред одговарајући
правосудним органима. Ово што се десило председнику и његовој породици више не сме
никоме у Србији да се деси, никада - рекао је Вулин и поновио да су све што су имали
дали Тужилаштву, и да МУП више није власник тих података.

  

Како каже саслушавани су људи из МУП, БИА и грађани.

  

Вулин: Група Беливука разбијена у акцији под кодним именом Отимач

  

Министар Вулин је рекао да је група Вељка Беливука разбијена у акцији под кодним
именом "Отимач".

  

"Продужен има је притвор, што говори колико су нам докази чврсти", истакао је Вулин.

  

Вулин је потом упозорио јавност на узнемирујуће фотографије до којих се дошло у
истрази и које су приказане на конференцији, што ја раније и најављено.

  

"Ово што ћете видети је одвратно, застрашујуће, иако је у питању само мањи део онога
што имамо", рекао је Вулин.

  

Приказане су фотографије, док није донета одлука да се пусте снимци извршења
кривичних дела.
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(РТС, telegraf.rs)

  

Видети још:  Београд: Завршена седница Савета за националну безбедност;
Вучић: Наставак дијалога са Приштином у мају, кажем свим грађанима да се од
Србије очекује прихватање независности Косова
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