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 Да борба власти против организованог криминала у одређеним моментима делује и као
обрачун са људима који су до јуче били за њу прихватљиви, показују и везе појединаца
из екипе Вељка Беливука, који раније, не само да се нису нашли под ударом закона, већ
су и пословали са државним институцијама. То показује и сазнање Нова.рс да је
Алескандар Кајмаковић, познатији као Аца Босанац, био надомак тога да преузме
Безистан - локацију у самом центру Београду, за шта му је владајућа СНС, односно
Скупштина града, дала "зелено светло". 

  

Подсетимо, Александар Кајмаковић, звани Аца Босанац, сувласник више београдских
ресторана и клубова, ухапшен је због сумње да је сарађивао са Вељком Беливуком
званим Веља Невоља, који је почетком фебруара приведен у великој акцији МУП и БИА.

  

  

Како је незванично потврђено за наш портал, он је приведен на разговор у СБПОК.
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Иначе, Кајмаковић је десна рука, односно најближи сарадник Предрага Ранковића
званог Пецони, власника телевизије “Хепи, који је пре неколико година рањен у нападу у
хотелу у центру Београда.

  

Везе Аце Босанца и Града Београда

  

Да пословање Аце Босанца може да представља директну везу градске власти Горана
Весића са екипом која је сарађивала са Вељком Беливуком, упућује информација да је на
седници која је одржана 25. јула 2019. године, СНС подржала идеју да се ради
урбанистичко решење за Безистан. Поменуто решење је требало да финансира фирма
“Еурека бар доо”, чији је власник управо – Александар Кајмаковић.  “Еурека бар доо” је
регистрован као фирма чија је делатност припремање и послуживање пића.

  

Истог дана, када је одржана поменута седница, усвајао се и нов Статут, па је владајућа
екипа покушала да “случај Безистан” прође неопажено, односно, покушали су да
искористе моменат када “нико није обраћао пажњу” због, како смо навели – усвајања
новог Статута.

  

“Савез за Србију је тада једини упозоравао на везу клана Беливук и државе, односно,
указивали смо на то да имају подршку власти. Контроверзним бизнисменима дају да
раде, граде, отварају и преузимају Београд”, рекао је за Нова.рс Никола Јовановић,
оснивач Центра за локалну самоуправу.

  

Држава без објашњења на везе владиног секретара Новака Недића и његове везе са
Беливуком

  

Генерални секретар Владе Србије Новак Недић један је од политичких функционера
актуелне власти који се годинама уназад доводи у везу са навијачким групама, пре свага
Јањичарима које је водио убијени Александар Станковић познатији као Сале Мутави.

  

Недићев долазак у Партизан поклапа се са периодом када је навијачка група Јањичари,
коју је предводио осуђени криминалац Александар Станковић, насилно преузела
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трибине. Станковић познат под надимком Сале Мутави, у међувремену је убијен. Бивши
потпредседник ФК Патизан Владимир Вулетић изјавио је да је иза те навијачке групе
био Новак Недић.

  

На питање Нова.рс да прокоментарише ове оптужбе Недић није желео да одговори.

  

Недићево тиховање, као и изостанак било какве реакције надлежних институција, ипак
није демотивисало премијерку Србије Ану Брнабић да класичном заменом теза објасни
јавности како она заправо не зна о чему се ради и зашто је Недић проблем.

  

“Ја то нисам чула, не знам где сте ви чули. Ја заиста то нисам чула. Нисам гледала
‘Утисак недеље’, тако да нисам то чула, али и да је неко други то чуо, то је све у реду
шта се прича у ‘Утиску недеље’. Може да се прича шта год да се прича у било којој
другој емисији, то заиста није никакав доказ, ‘рекла – казала’ са нечије стране, заиста
није никакав доказ, а и када би се Влада изјашњавала о свему што се прича у свакој
емисији, то не би било краја томе и не знам дал би стигли да радимо нешто у интересу
грађана Републике Србије, а ипак нам је то на крају крајева посао”, рекла је премијерка
Ана Брнабић.

  

Без објашњења ко је рекао фудбалерима да обуку мајице са ликом Станковића

  

Осуђиваном криминалцу и вођи хулигана Александру Станковићу чак 12 пута је одлагано
извршење затворске казне на коју је осуђен јер је управљао групом која је шверцовала
дрогу.

  

Суд је прихватао здраваствена оправданаја иако је Станковић у исто време био на
трибинама и учествовао у тучама. Све то се могло видети и у директним телевизијским
преносима.

  

Станковић је убијен 2016. године. Његовој сахрани присуствовао је Новак Недић.
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Оно што је додатно запрепастило јавност је скандалозна одлука да се играчи на
утакмици појаве у мајицама са ликом Александра Станковића. Од те одлуке управа
клуба се оградила.

  

Бивши потпредседник ФК Партизан Владимир Вулетић у Утиску недеље је рекао да је
управо та навијачка група покушала да преузме управу клуба и да је иза тога стајао
Новак Недић.

  

О везама убијеног Станковића и Недића у серији текстова писао је и портал КРИК .

  

У стрељани са Станковићем и Беливуком

  

Наиме, Недић је наводно са Станковићем, његовом десном руком Вељком Беливуком,
као и припадником Жандармерије Ненадом Вучковићем Вучком увежбавао гађање на
војном стрелишту. Кривичну пријаву против двојице генерала који су им то омогућили
поднео је Војни синдикат Србије.

  

А кад су проблеми са законом захтевали наступ на суду, тада је један о правних
заступника Веље Невоље био управо адвокат из канцеларије оца Новака Недића.
Беливука, који је тврдио да има приходе од 30.000 динара месечно, бранио је тим
истакнутих адвоката и то: Владан Вукчевић, познат по својим клијентима из гарнитуре
ДБ, Дејан Лазаревић, бранилац Дарка Шарића, Добривоје Главонић, бивши истражни и
прекршајни судија, Никола Ристовић, као и – Владимир Лучић из адвокатске канцеларије
коју води Војислав Недић.

  

Владимир Грек – усполеник градске власти у Панчеву

  

Међу особама за које се сумња да су представљали везу између клана Вељка Беливука
и власти у Србији, недавно се појавило и име Владимира Грека, који је такође лишен
слободе прилико недавног хапшења екипе Веље Невоље.
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“Њега је у ЈКП ‘Хигијена’ у Панчеву запослио актуелни градоначелник Александар
Стевановић, а крајем децембра је добио сталан посао, док су други људи остајали без
посла. Он је био у групи лица којој је током полицијског часа било дозвољено кретање,
па се поставља питање ко им је то обезбедио.  Сазнала сам да је још једно лице које је
повезано са Беливуком, Филип Ивановски, који је из Панчева, такође запослен у ЈКП
“Хигијена”. И он је добио решење на одређено време. До пре пет дана чланови
Беливукове екипе су били братија, а сада су робија, јер су отргли контроли врховном
куму”, поручила је Мариника Тепић, потпредседница Странке слободе и правде,
напомињући да су поменуте особе били предводници бакљада на крововима зграда за
време полицијског часа, а које су организоване у знак подршке владајућој странци.

  

Батинаши на инаугурацији

  

Потпредседница Странке слободе и правеобјавила је недавно и снимак са инаугурације
председника Александра Вучића, на којем се виде особе за које је написала да су
припадници навијачке групе Веље Невоље који су недавно ухапшени.

  

“Ово је твој СНС батинаш са екипом Вељиних давитеља на твојој инаугурацији. Исти који
ти чува леђа у Новом Пазару,Ваљеву. Јер само су твоји са Вељинима могли овако да
командују док полиција гледа и ћути! И добија наређење да оде”, написала је Тепић уз
снимак и поруку за председника Србије Александра Вучића.

  

На снимку се види мушкарац у црној мајици који командује другом високом мушкарцу да
провери особу у наочарама, коју касније и заустављају.

  

Може се видети и полиција како стоји у позадини док они заустављају људе.

  

Сличну тврдњу је недавно изнео и члан Главног одбора Демократске странке Срђан
Миливојевић, који је изјавио да су ухапшени чланови групе Вељка Беливука били
укључени у свечаност инаугурације председника Србије Александра Вучића 2017.
године, када су, како тврди, пред камерама починили више кривичних дела.
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Бојана Јовановић, новинарка истраживачког портала КРИК, такође је указала да је
инаугурација председника доказ да је постојала веза између Беливукове групе и СНС-а.

  

 “Један од чланова те групе био је обезбеђење на инаугурацији председника. Утврдили
смо да је члан Беливукове групе. И то је учествовао баш у оном насилном инциденту,
када су извођени фоторепортери и новинари. Буквално су изнети са инаугурације. Тада
се огласила СНС и рекла да су те особе, које су извеле људе, били заправо редари
странке. То указује да постоји веза између политичке партије која је на власти и групе
која се иначе бавила пословима обезбеђења”, рекла је Јовановић.

  

Вељко Беливук, звани Веља Невоља и припадници његове криминалне групе ухапшени
су у великој акцији МУП и БИА 04. фебруара.

  

(НоваС)
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