Мирослав Алексић: Против Слободана Миленковића води се кампања како би се сломио случај Јова
уторак, 05 јул 2022 19:50

Потпредседник Народне странке Мирослав Алексић рекао је да је позив
Тужилаштва за разговор Слободану Миленковићу део кампање која се води против
њега и његових колега како би се сломио случај Јовањица и како би, како је рекао,
криминал наставио да води државу.

Како је рекао, на Миленковића и његове колеге које су ухапсиле осумњичене за
Јовањицу 2 се врши притисак, са жељом да се Миленковићу нађе било шта што би могло
да буде отежавајућа околност.

„Читава ова фарса између Небојше Стефановића, Хркаловић и Ђукановића, који је
адвокат свих њих, све то има за циљ једну ствар – срушити Јовањицу.
Дискредитација Миленковића, служба пушта информације по граду да није чист,
ствара се наратив да се дискредитује као кључни сведок у случајевима Јовањица 1
и 2“, каже Алексић.
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Захтевом да се обрати јавности, Миленковић је желео да одговори на оно што је
присутно у таблоидима – линч и цртање мете, поручује потпредседник Народне странке.

Централна ствар је борба против Јовањице јер води до врха политичких структура
власти и на то режим нема одговор

„Тражио је у складу са правилима да се огласи, није му дозвољено, али је одмах добио
позив у Тужилаштво. То говори о притиску и колико су институције сломљене. Он је
један од малобројних људи који су спремни да се супротставе вољи политичких моћника.
Ми смо на испиту да покажемо као грађани да ли желимо да одбранимо институције или
ћемо да препустимо да управља нарко картел. Ако се ми не боримо за земљу и
институције, било да је то Миленковић или неко други, од ове власти то не можемо
очекивати. Ја и моје колеге опозициони политичари поднели смо много пријава
Тужилаштву, обавештења, сазнања, никада нико од нас није позван. Чак и када смо за
Дијану Хркаловић говорили да је део одређених криминалних кругова. Никада нас нико
није позвао“, додао је Алексић.

Сукоб Стефановића и Хркаловић је секундарна ствар, каже Алексић. Сматра да та
„породична свађа унутар СНС“ има за циљ да Стефановића елиминише из расподеле
фотеља у будућој Влади Србије.

„Централна ствар је борба против Јовањице јер води до врха политичких структура
власти и на то режим нема одговор“, рекао је.

Зато Алексић предлаже – суђења треба да буду јавна.

„Највећа два предмета која се воде су Јовањица и Беливук, и један и други имају
везе са СНС и људима на власти. Предлажем правосуђу, које је изгубио поверење
грађана, да суђења буду јавна. Да сваки грађанин који жели може на јутјубу да
прати шта се прича. Дало би на транспарентности, то су два јако важна предмета и
на њима се ломи будућност“, каже Алексић.
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Опозиција ће у новом сазиву Скупштине Србије моћи да покреће иницијативе и да тражи
одговоре од надлежних, као и формирање анкетних одбора за случајеве попут
Јовањице и Беливука, рекао је Алексић.

„Тражићемо хитно формирање анкетног одбора за случај Беливук. Имаћемо пуно право
да тражимо одговоре од извршне власти“, поручује.

„Верујем да више ништа неће бити као што је било, избори су били важан корак у рушењу
ауторитативне власти, имаћемо 86 опозиционих посланика, они ће имати шта да кажу,
власт је изгубила двотрећинску већину, драматично су ослабљени. То ће створити
другачију слику, политичка дешавања ће се пребацити у парламент. Мислим да ћемо
добро сарађивати“, каже потпредседник Народне странке Мирослав Алексић.
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