
Божо Прелевић: Шеф смене у полицији Горан Стаменковић никако не може да буде крив у случају Савамала; неко име морало да изађе у јавност, власт само гледа шта је за њих најјефтиније
четвртак, 11 јануар 2018 16:37

Тужилаштво је као осумњиченог у случају Савамала именовало Горана Стаменковића,
шефа смене дежурне службе полиције, због тога што је неко име морало да изађе у
јавност у вези са овим случајем, каже за КРИК адвокат Божо Прелевић.

  

  

„Шеф смене не може никако да буде крив. Ви можете да кажете да он никог није
обавестио, али полиција је била на лицу места и ништа није урадила“, каже Прелевић.

  

„Ми можемо само да причамо о томе да су то урадили високи представници владајуће
странке у граду. Ни о чему другом не можемо да причамо, јер нико други нема моћ да
лобира, да утиче на министарство правде, на министарство полиције и да угаси струју.“

  

Он истиче да се говори о томе ко није поступао у полицији у ноћи рушења, али да ми не
знамо ко је рушио, легитимисао грађане и одузимао им мобилне телефоне.
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„Ко је тај ко то може, а да му се ништа не деси, а то шеф смене не може. Ја мислим да
они уствари само гледају шта је за њих најјефтиније, јер неко име мора да изађе у
јавност“, истиче Прелевић и подсећа да и даље није познато „за кога је Александар
Вучић рекао да је комплетан идиот што је то радио ноћу, а не дању.“

  

КРИК је пре неки дан објавио да је Горан Стаменковић, шеф смене дежурне службе
београдске полиције, осумњичен за несавестан рад у случају Савамала и он је једина
особа коју Више јавно тужилаштво именује у вези са овим случајем.

  

Нелегално рушење објеката у београдској четврти Савамала десило се у априлу 2016.
Маскирани мушкарци задржавали су грађане и неке од њих лишили слободе, док су
грађани позвали полицију која је одбила да изађе на терен. Заштитник грађана је током
контроле рада полиције утврдио да је наређење полицији да не поступа „стигло са врха“.

  

Јавност већ годину и по дана нема одговоре у вези са тим ко је читав догађај
организовао нити ко је рушио приватну својину. Извештај полиције у овом случају није
открио ништа, али детаљи упућују да су поједина градска предузећа помогла да се
изведе рушење.

  

(КРИК)
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