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Министар за рад Александар Вулин истакао је да мора да се запита који су мотиви
Мирославе Миленовић да не учествује у полицијској истрази.

  

„Не могу да разумем мотиве да се не учествује у истрази, да се не верује својој земљи, да
се не верује МУП-у. Немам објашњење за тако нешто, али када немам објашњење онда
морам да се запитам који су то прави мотиви", рекао је Вулин новинарима у Палати
Србија.

  

  

Он је истакао да осуђује напад на Миленовић, али да не може да разуме да "члан
владиног тела не оде у владино Министарство унутрашњих послова и не пријави напад".

  

„Мислим да заиста нема ниједан разлог да се не учествује у истрази, не верује својој
полицији, држави и правосуђу. МУП ће сигурно марљиво радити на откривању
починилаца, али би сигурно имали већу помоћ и већу вероватноћу успеха да госпођа
само хоће да учествује у истрази", додао је министар.

  

„Ако је одлучила да не верује, зашто би неки други људи морали да верују њој", рекао је
Вулин и упитао какву Миленовић поруку шаље осталим грађанима.
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Две непознате особе напале су и претукле јуче чланицу Савета за борбу против
корупције Мирославу Миленовић у хаустору у близини зграде у којој живи.

  

Миленовић је изјавила да физички напад на њу схвата као опомену, после објављивања
извештаја о Дипосу, дипломатско-стамбеном предузећу чији је оснивач држава, и уочи
објављивања извештаја о трошењу јавног новца за рекламирање у медијима.

  

Подсећамо, министар Небојша Стефановић изјавио је раније у току дана да МУП ради на
утврђивању чињеница у вези са нападом на чланицу Савета за борбу против корупције
Мирославу Миленовић.

  

Осим тога, хитну истрагу напада данас је затражила и Агенција за борбу против
корупције.

  

(Бета) 
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