
Милан Јовановић: Да је Вучић реаговао на дописе које сам му слао, кућа ми не би била запаљена
уторак, 02 јун 2020 12:28

 Новинар портала "Жиг инфо" Милан Јовановић је уочи наставка суђења бившем
председнику општине Гроцка Драгољубу Симоновићу који је оптужен да стоји иза
паљења његове куће у децембру 2018, за Н1 изјавио да до тог случаја никада не би ни
дошло да је Александар Вучић "урадио свој део посла" у време када је био премијер и
реаговао на дописе које му је слао.

  

Јовановићу је у ноћи између 11. и 12. децембра 2018. године око 3.30 часова запаљена
кућа у којој су били његова супруга и он, а спасли су се бекством. Суђење оптуженима -
бившем председнику општине Гроцка Драгољубу Симоновићу, полицајцима из Гроцке
Владимиру Михаиловићу, Игору Новаковићу и Александру Маринковић - заказано је за
сутра.

  

Јовановић је у Новом дану ТВ Н1 рекао да очекује да ће пресуда бити брзо донета.

  

"Мислим да им се жури да донесу пресуду, јер је огроман притисак и међународне
јавности, тако да очекујем да ће бити донета за најкасније два месеца. Очекујем да ће
(Симоновић) бити осуђен (...) Ако случајно буде ослобођен, онда више Палате правде
нема потребе да носи тај частан назив, нека се зове онда Палата неправде, онда
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грађани немају шта ту да траже правду", поручио је новинар портала "Жиг инфо".

  

Председник Србије Александар Вучић рекао је недавно, након што је Србија у
последњем извештају Репортера без граница пала на 93. место, да је до пада дошло
управо због случаја паљења Јовановићеве куће, те да очекује да ће пресуда бити брзо
донета.

  

Да је Вучић као премијер урадио свој део посла и реаговао на пријаве и извештаје које
сам му достављао, до овог случаја не би ни дошло", узвратио је Јовановић.

  

Два пута сам послао сву документацију о проневерама на територији Гроцке, ништа није
предузео као премијер. Једном сам му послао кад је био председник, није ништа
предузео. Неактивношћу се Драгољуб Симоновиоћ осилио, тако да ми је запалио кућу",
навео је.

  

Упркос томе што данас има полицијску пратњу, Јовановић се и даље не осећа сигурно.
"Убијен је министар унутрашњих послова, убијен је министар одбране, убијен је премијер,
убијени су новинари, па зашто не би био и један Милан Јовановић", рекао је он.
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Јовановић је казао и да је против Симоновића раније подносио велики број кривичних
пријава и пријава полицији, али да нико ништа није предузимао.

  

"Имамо неколико килограме тих доказа, и ништа нисмо објављивали без доказа. Ако не
верују 'Жиг инфу', ваљда верују буџетској инспекцији", поручио је Јовановић и додао да
је буџетска инспекција 2018. утврдила милионске проневере у Гроцкој, али да никакве
реакције није било.

  

Новинар "Жиг инфа" захвалио је колегама на солидарности и истакао да без њихове
помоћи не би успео да колико-толико санира кућу. Додао је, међутим, да су колеге у
појединим медијима постали билтени појединих странака и да тиме каљају углед
професије.

  

(Н1)
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