
Београд: Тужилац за организовани криминал тражио продужење притвора групи Вељка Беливука и Марка Миљковића
четвртак, 04 март 2021 23:01

Тужилац за организовани криминал Саша Иванић затражио је од Посебног одељења
Вишег суда у Београду да продужи притвор групи Вељка Беливука и Марка Миљковића,
који су ухапшени 4. фебруара, речено је агенцији Бета у Вишем суду.  Њима 30 дана
притвора истиче у суботу 6. Марта, па би одлуку о притвору сутра требало да донесе
судија за претходни поступак Специјалног суда у Београду.

  

  

Заједно са Беливуком и Миљковићем, полиција је ухапсила још 15 чланова групе
Принцип и њима је одређен притвор до 30 дана.

  

Министар унутрашњих Александар Вулин је након хапшења изјавио да су чланови те
групе "убијали, мучили и отимали људе, и да су вршили најстрашнија кривична дела".

  

Председник Србије Александар Вучић најавио је да ће најкасније до данас због хапшења
криминалне групе бити одржана седница Савета за националну безбедност која је
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претходно отказана због, како је рекао “формално-правних проблема” и да ће бити
приказани снимци неких од злочина за које су оптужени.

  

 “Чекамо додатна вештачања да нам неко не би сутра рекао да то што смо показали
грађанима Србије не може да се користи у доказном поступку, а онда ћемо све рећи и
показати нешто што је благо речено језиво, да би грађани могли да виде да ли се иза
свега крије политика, заштита режима или борба једне и више криминалних група”,
рекао је председник Србије Александар Вучић.

  

Ипак, засад нема најава о одржавању седнице.

  

Поред Беливука и Миљковића под истрагом су, како су пренели медији, и Милош
Будимир (36), Марко Будимир (32) и Владимир Грек (36), Милован Тадић (33), Филип
Ивановски (29), Срђан Лалић (35), Борис Карапанџић (33), Немања Ђурић (35), Владо
Драганић (46), Александар Вучељић (39), Дејан Тешић (38), Никола Стефановић
(33), Немања Лакицевић (41), Никола Спасојевић (29), Жељко Коџић (41), Небојша
Јанковић (50), Владо Георгијев (38), Слађана Секулић (39) и Вук Вучинић (29).

  

Против Беливука, Миљковића и још 20 припадника њихове групе води се истрага за низ
тешких кривичних дела - злочиначко удруживање, препродаја дроге, три тешка убиства,
недозвољнено држање оружја. Истовремено, у току је истрага свих околности везаних
за финансијске токове криминалне групе Вељка Беливука.

  

Води се истрага и о њиховој повезаности са највишим политичким званичницима у земљи
у оквиру које је испитана и некадашња државна секретарка у МУП Дијана Хркаловић.
Медији спекулишу о званичницима повезаним с криминалом, али досад нема званичних
информација о томе у ком се смеру креће истрага.

  

(Бета, Инсајдер)
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