
Ало: Кога штити Дијана Хркаловић?
субота, 23 јануар 2021 08:59

Хркаловићева је прво пристала на „детектор лажи“, али је потом променила одлуку
буквално у последњи час. Поред полиграфа, одбила је да одговара и на велики број
питања инспектора Сектора унутрашње контроле, а у вези са прислушкивањем
председника.

  

 1 / 4



Ало: Кога штити Дијана Хркаловић?
субота, 23 јануар 2021 08:59

 2 / 4



Ало: Кога штити Дијана Хркаловић?
субота, 23 јануар 2021 08:59

  Тужилаштво за организовани криминал покренуло је предистражни поступак у вези санаводима о неовлашћеном прислушкивању председника Републике Србије АлександраВучића, као и чланова његове породице које се дешавало у претходном периоду, а изаког стоје, како се сумња, одређене структуре у МУП-а. Из Тужилаштва је послат хитанзахтев полицији за прикупљање потребних информација, те су стога обављениинформативни разговори са људима који су у то време били на важним функцијама уМУП-у. На разговор је међу првима била позвана бивша државна секретарка МУП-аДијана Хркаловић која је одбила полиграфско тестирање, али и да са бившим колегамаразговара о својим сазнањима о овом случају који је уздрмао Србију. То је покренулолавину питања попут тога кога то Хркаловићева штити и шта скрива.  Она је, наиме, према писању медија испитана први пут 13. јануара, а у четвртак јетребало да се обави допунско саслушање. Хркаловићева је претходно пристала на„детектор лажи“, али је потом променила одлуку буквално у последњи час. Поредполиграфа, одбила је да одговара и на велики број питања инспектора Сектораунутрашње контроле у вези са прислушкивањем.  - На првом саслушању, прошле недеље, углавном је на сва питања одговарала са „незнам“ и „не сећам се“. Много „речитији“ су, међутим, били њени некадашњи сарадници -наводе медији.  Занимљиво је да је управо Хркаловићева, као државна секретарка, била та која је у МУПувела полиграфско испитивање и промовисала тај метод.  

  Саслушан и Багзи  Претходних дана испитани су полицајци из Службе за специјалне истражне методе.Некадашњи први човек ове службе и близак сарадник Хркаловићевој Дејан МиленковићБагзи, детаљно је причао о прислушкивањима, чак и онима која су ишла мимо наредбинадлежних судова и нису завођена у званичним књигама. Пред колеге из унутрашњеконтроле, а у предистрази прислушкивања и других криминалних радњи, стали су ибивши начелник Управе криминалистичке полиције Дејан Ковачевић и његов заменикСрећко Лазић.
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  Божидар Спасић, бивши обавештајац Службе државне безбедности, за наш лист кажеда није неуобичајено да поједини функционери МУП-а понесени моћи у неком моментупрестану да поштују хијерархију и изађу из оквира закона и професионалног понашања.  - Чињеница је да су поједини државни секретари бившег министра полиције били играчисами за себе, да су од њих бежали полицајци и инспектори када их сретну у ходнику јерсу били нека сила. Падало им је на памет да спроводе прислушкивања без покрића, иона која нису оперативно оправдана. На Сектору унутрашње контроле МУП-а је даутврди сад шта се све дешавало. Те унутрашње истраге су иначе јако непријатне,катастрофа је кад колега саслушава колегу, али надам се да ће се овај случај истератидо краја јер је јако важан - навео је он за наш лист.  Наде у то да ће се клупко закулисних радњи у МУП-у коначно одмотати полаже иВладимир Ђукановић, председник Скупштинског одбора за правосуђе.  - Уздам се у наше Тужилаштво, ту су професионалци каквих нема нигде, верујем да ћеразрешити случај прислушкивања шефа државе и да ће се сазнати шта се претходнихгодина дешавало у МУП-у и ко је наредио и дозволио да шпијунирају Вучића. Када је речо државној секретарки, имала је право да одбије полиграф, такво испитивање нијеобавезно - навео је он.  (Ало)  
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