
Божо Прелевић: Ескобар сањао да има своју државу, СНС и Вучић тај сан досањали
среда, 06 јул 2022 17:00

 Адвокат Божо Прелевић изјавио је да је колумбијски нарко-дилер Пабло Ескобар сањао
да има своју државу, а да су тај сан остварили Српска напредна странка (СНС) и њен
председник Александар Вучић.

  

Прелевић је агенцији Бета казао да нема сумње да су инспекторима за сузбијање дрога
Слободану Миленковићу и Душану Митићу угрожени животи од стране власти јер су
открили највећу планатажу марихуане иза које стоји државни врх.

  

„Србија није нормална држава и зато није за очекивати да ће министар полиције
Александар Вулин да заштити своје најбоље полицајце. Ова држава је послала
инспектора Миленковића на полиграф, а председник Вучић је рекао да 1,4 тоне
марихуане откривене у ‘Јовањици’, заправо и није нека количина“, рекао је он.

  

Према речима Прелевића, „Јовањица“ је „ужасно“ велики проблем за власт.
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„Недавна расправа између Небојше Стефановића и Дијане Хркаловић, која је личила на
размену увреда између озлојеђених бивших љубавника, била је увертира за саслушање и
за покретање некаквих поступака против начелника одељења за сузбијање дрога
Слободана Миленковића, да би га девалвирали као сведока у поступку ‘Јовањица'“,
рекао је адвокат.

  

Додао је да се ради о већ опробаној матрици, као што је било у случајевима
компромитације инспектора Дејана Јовића због „убиства на шинама“ или повезивања
бившег начелника УКП-а Родољуба Миловића с нарко-дилерима.

  

„Недопустиви су напади режимских таблоида, министра полиције Александра Вулина и
адвоката и функционера СНС-а Владимира Ђукановића на тужиоца Сашу Дрецуна.
Запањујуће је да је државни и партијски врх против тужиоца и полиције. Очигледно је
да је актуелна власт на страни криминала. Власт ће на све могуће начине покушати да
уништи тужилачки предмет у случају ‘Јовањица'“, оценио је Прелевић.

  

На питање каква је улога Републичког јавног тужиоца Загорке Доловац у предмету
„Јовањица“, Прелевић је казао да је она себе „поништила и као човека и као правника“.

  

„Главна тужитеља Доловац није заштитила тужилаштво ни у предмету против групе
Вељка Беливука, ни у предмету ‘Јовањица’. Не чуди то што министар Вулин у случају
‘Јовањица’ није заштитио полицију, јер он није ни доведен да би штитио полицију, већ му
је задатак да стави узде партијској полицији и он то ради. Али, Загорка Доловац је на
челу Тужилаштва дошла као нестраначка личност и она нема право да ћути пред
нападима и притисцима на своје колеге“, истакао је адвокат. ;

  

Додао је да је „шокантно“ и то што се Специјални тужилац за борбу против
организованог криминала Младен Ненадић није ставио на страну тужилаштва.

  

„Данас су на страни полиције и тужилаштва само независни медији, стручна јавност, пар
интелектуалаца и пар адвоката. Молим колеге, које организују протесте због стамбених
кредита, да заједно с Адвокатском комором позову све адвокате и полицајце како би
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дали једну озбиљну подршку државним органима у борби против криминала. Ако
адвокати не виде да је у току увођење потпуног мрака у правосуђе, онда не би требало
да се више никад буне, јер престају да буду људи којима је правда важна“, рекао је
Прелевић нагласивши да је дужност свих у правосуђу и полицији да бране државу од
странке на власти.
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