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У роковнику са амблемом БИА који је одузет од бившег начелника полиције Дејана
Миленковића и који је доказ против њега и његове шефице Дијане Хркаловић у
поступку због злоупотреба у полицији, Александар Станковић, звани Сале Мутави,
вођа криминално-навијачке групе „Јањичари” (из које је настала група Вељка
Беливука) назван је „државним пројектом”, објавио је КРИК.

  

  

Роковник садржи белешке о неким од кључних догађаја о криминалу и забележени су
потези полиције након убиства Александра Станковића,  пише КРИК .

  

Како наводи овај медиј, белешке откривају и да се Хркаловић налазила у опасности од
Јована Вукотића, шефа шкаљарског клана за којег се сумња да је наручио Станковићево
убиство. Наводи се и да је шеф „шкаљараца” у контакту са познатим бизнисменом из
Новог Пазара Јахом Међедовићем, који за КРИК каже: „Познавати некога апсолутно не
представља основ за сумњу и кривицу без обзира ко год да је у питању.”

  

Како пише КРИК, прве белешке су сачињење на јесен 2016. године, непосредно пред
убиство Александра Станковића званог Сале Мутави.
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Овај вођа навијача, како је КРИК писао, био је повезан са људима из полиције и врха
власти. Његова група „Јањичари” настала је након доласка Александра Вучића и СНС на
власт и убрзо је постала најјача на Партизановој трибини. Осим овога, КРИК наводи и да
је Станковић блиско сарађивао и са црногорским кавачким кланом и да је био члан ове
групе, према полицијској шеми до које је раније дошао КРИК.

  

У својим белешкама инспектор Миленковић је Станковића назвао „државним пројектом”,
пише КРИК.

  

„На листу број 18, хемијском оловком плаве боје исписан је текст (…) ‘Сале Мутави –
државни пројекат’, са најближим датумом уписа 03.10.2016. године”, пише у оптужници
на коју се овај медиј позива.

  

Белешке откривају и да је Станковић непосредно пре убиства покушавао да ступи у
контакт са Браном Мићуновићем, који слови за једног од најутицајнијих људи у Црној
Гори "који се пита о многочему што се дешава у свету криминала", наводи КРИК.

  

Како се додаје, Станковићев шеф, вођа кавачког клана Радоје Звицер, налазио се у
Београду у данима пре и након убиства вође навијача, судећи по Миленковићевим
записима.

  

„Звицер код фонтане, „Голф 6“, Н. Београд тренерке опуштен“, писало је у бележници
почетком октобра, као и “Тегет Голф 6 рано ујутру Радоје Звицар, Ада циганлија 8-09х“
23. октобра 2016.

  

Станковић је убијен 13. октобра 2016. док се налазио у свом аутомобилу у ширем центру
Београда.

  

Након убиства Станковића, према забелешци са датумом 23.10.2016. године, истрага
убиства је пребачена из београдске полиције на специјалну полицијску групу, пише
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КРИК.

  

Цео текст прочитајте  ОВДЕ.

  

(КРИК)
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