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 Доскорашња државна секретарка МУП Дијана Хркаловић лично је наређивала и
надгледала незаконито прислушкивање и праћење Александра Вучића, али и
његовог сина Данила и брата Андреја

  

Дијана Хркаловић, бивша државна секретарка МУП, лично је подређеним полицајцима
наредила да незаконито прислушкују и прате председника Србије Александра Вучића,
али и његовог сина Данила и брата Андреја!

  

Питање дана

  

"Било је само питање дана кад би направили државни удар и преврат у земљи"

  

Извор из истраге

  

 1 / 4



Информер: Раскринкани полицајци открили ко је наредио шпијунирање председника; Дијана је радила Вучићу о глави!?
субота, 06 март 2021 14:05

Сви транскрипти, слике и снимци начињени током праћења ишли су директно
Хркаловићевој на руке. Део тог материјала она је прослеђивала опозиционим медијима,
али и криминалцима из клана Вељка Беливука! Циљ шпијунирања био је да се прикупи
компромитујући материјал којим би се онда у јавности што више оцрнили Вучић и његова
породица, све са идејом преотимања власти. Међутим, пошто током праћења и
прислушкивања нису дошли ни до једног доказа о било каквом криминалу, мафијаши су
почели да се припремају за атентат као једино могуће решење за преврат!

  

Чврсти докази

  

Ово су, како сазнајемо, сазнања из истраге до којих се дошло на основу исказа
полицајаца који су саслушавани после отварања афере 'Прислушкивање', као и након
хапшења припадника клана Вељка Беливука.

  

- Педесетак особа саслушано је због тајног праћења и прислушкивања председника
Србије и његове породице. Међу саслушанима је и Дејан Миленковић, начелник Службе
за специјалне истражне методе (ССИМ) Управе криминалистичке полиције... Занимљиво
је да су скоро сви полицајци дали исказ у коме кажу да су радили по директном налогу и
изричитом наређењу Дијане Хркаловић - преноси извор Информера добро упућен у
истрагу.

  

Према његовим речима, шпијунирање Вучића и његове породице трајало је више година!

  

- Циљ целе те операције био је да се, у првој фази, манипулацијама и медијским
спиновањем што више уруши углед који Вучић има у народу. То је рађено тако што, на
пример, полиција дојави једном опозиционом медију да Данило Вучић гледа утакмицу у
једном кафићу, у ком се налази и један од навијача Партизана. Новинар их онда услика у
кафићу, а потом се све у медијима лажно представи тако да Данило као шурује са
хулиганима и дилерима... Њима није било битно то што Данило нема никакве везе са
криминалом, нити им је важно то што чак и тај навијач са којим је био у друштву никад
није осуђиван за неко теже кривично дело. Битно им је било само да се Данилово име у
медијима веже уз речи 'криминалац' и 'хулиган', како би манипулисали јавним мњењем -
објашњава наш саговорник.
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Манипулација се, каже наш извор, одвијала и путем ширења лажних информација.

  

- Преко медија и друштвених мрежа агресивно се и данас шире лажи да је, на пример,
Андреј Вучић купио силне хектаре земље по Војводини или да је власник неких фирми и
ресторана, што све није тачно. По тој стратегији, хиљаду пута поновљена лаж у јавности
код једног броја људи постаје истина и нешто у шта они верују. Тако су пласирали и
аферу 'Јовањица', у коју су на силу покушали да увуку Андреја Вучића. И у тај случај су,
сада је то утврђено, директно умешани људи из врха полиције... - казао је наш извор.

  Он напомиње да је крајњи циљ ове целе операције, по свему судећи, била и физичка
ликвидација председника или чланова његове породице, у чему су, директно или
индиректно, учествовали и неки државни функционери, као и функционери СНС!   -
Постоје чврсти докази да је банда Вељка Беливука имала чврсту заштиту у полицији и
неким државним структурама, који су намеравали да Вучићу дођу главе. У прилог томе
говори и чињеница да је од Беливуковог клана заплењена најмодернија опрема за
атентат на штићене личности, али и преписке чланова овог клана са појединим
функционерима. Да им држава није сада стала на реп, било би питање дана кад би
направили државни удар и преврат у земљи - рекао је наш саговорник.
 

Дијана Хркаловић је, подсетимо, до сада два пута саслушавана у полицији и оба пута је
избегла да на полиграфу одговори да ли је учествовала у планирању Вучићевог убиства.
Такође, полиграф су на саслушању у полицији одбили и још неки државни функционери,
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међу којима је био и председник ФСС Славиша Кокеза.

  

Вртоглави успон

  

Хркаловићева је вртоглави успон у безбедносним структурама започела као оперативац
БИА, а 2014. је постала заменик шефа кабинета тадашњег министра унутрашњих
послова Небојше Стефановића. Од 2015. до 2017. обављала је послове секретара
Управе криминалистичке полиције, након чега је постала државни секретар у МУП. На
тој функцији је била до маја 2019, када је из непознатог разлога дала оставку, али је и
даље имала велики утицај на неке високе полицијске функционере.

  

Медији су је доводили у везу са припадником Жандармерије Ненадом Вучковићем и
убијеним вођом навијача Партизана Александром Станковићем, ком је Вељко Беливук
био најближи сарадник.

  

Беливук је, према оперативним сазнањима, био шеф испоставе злогласног црногорског
"кавачког клана" у Србији и учествовао је у бројним ликвидацијама чланова
супротстављеног "шкаљарског клана". Он је 4. фебруара ухапшен заједно са својом
"десном руком" Марком Миљковићем Маретом и још 20 сарадника.
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