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 Подгорица -- Функционер УРА Зоран Микић казао да има информацију да један
регионални криминални клан жели да угрози живот лидера Дритана Абазовића и
његове породице.

  Он је на конференцији за медије у Подгорици рекао да је Покрет тражио од Агенције
за националну безбедност (АНБ) процену безбедности Абазовића.   

"Информације које ми поседујемо је да се ради о регионалном криминалном клану који
своје акривности обавља широм Црне Горе, а у све то је укључен један држављанин
Црне Горе, који није резидент земље", објаснио је Микић.

  

Рекао је да не желе никога да оптуже, нити да "цртају мету", али, како је навео, имају
обавезу да са јавношћу поделе инфомрације које су добили, као што државни органи
имају обавезу да ове информације провере.

  

Микић је казао да ће, уколико се Абазовићу или његовој породици нешто деси, директно
одговоран бити Веселин Вељовић.
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Поновио је да се не ради о црногорским клановима, већ о регионалном криминалном
клану.

  

Вест да је Абазовићу угрожена безбедност објавиле су јутрос подгоричке "Вијести".

  

Том листу је из Управе полиције саопштено да ће предузети опсежне мере да утврде да
ли Абазовића планира да угрози један од шефова једног регионалног криминалног
клана.

  

"На основу свих расположивих информација, оперативних и теренских провера, Управа
полиције не располаже подацима да је безбедност Дритана Абазовића угрожена, као ни
члановима његове породице, нити да му је угрожена имовина", саопштено је из полиције.

  

Од четири гласа УРА зависи формирање нове владе Црне Горе након што је 30. августа
Демократска партија социјалиста изгубила изборе након 30 година владавине.

  

Абазовић би требало да буде потпредседник нове владе задужен за координацију свих
служби безбедности.

  

(Бета)
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