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 Подаци "Вијести" из Управе полиције говоре да је спречено убиство Београђанина
Вељка Беливука званог Веља Невоља, који се већ неколико дана налази код једног од
вође "кавачког клана" Радоја Звицера.

  

Ликвидација је требало да буде извршена у Тивту, али је полиција осујетила план
криминалне групе. 

  

Полиција и СДТ проверавају да ли је на мети криминалне групе из Котора био још неко
осим Беливука, који је намеравао да се домогне аеродрома у Тивту и да се укрца на
авион за Београд.

  

- За сада можемо да потврдимо само да је спречена једна ликвидација. Још радимо на
томе у сарадњи са СДТ-ом - казао је саговорник "Вијести" из врха Управе полиције.
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Полиција је привела више особа, а у консултацијама са специјалним државним
тужилаштвом знаће се каква ће бити квалификација дела која ће им бити стављена на
терет.

  

Беливук је у Црну Гору дошао прошле недеље, а у понедељак га је полиција зауставила у
Котору јер је био у друштву Радоја Звицера и Београђанина Марка Миљковића.

  

Све време док је Беливук боравио у Црној Гори био је "на оку" агентима тајне службе,
али и припадницима Специјалног полицијског одељења, који су пратили његово кретање
и комуникацију. На тај начин дошло се и до податка да се планира његово убиство.

  

Медији су о Беливуку писали 2016. када је са Дарком Ристићем напао директора ФК
Партизан Милоша Вазуру и припаднике његовог обезбеђења. Њему је суђено и због
оптужби да је помагао у убиству Властимира Милошевића у јануару 2017. године, али је
након доказног поступка ослобођен.

  

Беливук је више пута осуђиван и за насилничко понашање, а био је најближи сарадник
Александра Станковића званог Сале Мутави, који је убијен у октобру 2016. године у
Београду.

  

Полицијски подаци говоре да се у протеклих годину повезао са "кавачким кланом", те да
је навијачка група само параван за озбиљне криминалне послове.

  

(Директно.рс)

  

  

 2 / 2


