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Поред Мише Вацића у званичним преговорима с Приштином пре неколико недеља нашла
се још једна спорна личност - Зоран Милојевић, звани Зеља.

  

  

Данило Бобић, бивши активиста Демократске странке, указао је на човека којег је на
снимцима из Брисела препознао као свог нападача.

  

Случај пребијања и киднаповања Бобића пре три године током изборне кампање тапка у
месту, јер човек који је присуствовао дипломатском договору с Приштином о правосуђу,
за српско правосуђе је годинама ван домашаја.

  

"У вези с вашим захтевом који је 1.12.2016. године достављен овом тужилаштву
електронском поштом, обавештавамо вас да З.М. није саслушан, те да се исти према
подацима којима располаже ово Тужилаштво није налазио на адреси пребивалишта.
Такође вас обавештавамо да су у поступку спроведене доказне радње", наводи се у
саопштењу Тужилаштва.

  

"Најједноставније речено - то је невероватно. Да човек који је, с једне стране,
недоступан нашим правосудним органима и полицији, у другом смислу опет заступа ту
исту државу којој није доступан", каже Бобић.
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Зорана Милојевића је, иначе, у априлу, два дана пред изборе, функционер СПС Новица
Тончев означио као шефа специјалних батинашких одреда СНС. У јавности се помиње и
као члан Извршног одбора те странке и њен повереник за Косово и Метохију, који је
више пута фотографисан у друштву премијера.

  

Вучић: "Не знам ни о коме говорите…"

  

Н1: Познатији као Зеља. И да ли је тачно да је члан Извршног одбора СНС?

  

"Знам једног Зељу који је члан СНС-а, али не знам шта би радио у Влади, нити сам то
видео", одговара премијер.

  

Како је могуће да Тужилаштво три године не може да саслуша осумњиченог? Стручњаци
кажу - једна је опција да се крије, али уколико је у питању неко ко је експониран у
јавности, вероватнији је други сценарио.

  

"Полиција може да неког не жели да пронађе, или да Тужилаштву не жели да достави
податке о некоме. То су најчешће људи који уживају одређену врсту заштите унутар саме
полиције и то је нешто што је повезано с корупцијом и што такође представља кривично
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дело од стране оних који су дужни да изврше налоге тужилаштва а намерно то не чине",
објашњава адвокат Владимир Бељански.

  

Све то, за човека који каже да још осећа последице пребијања, указује само на једно.

  

"Просто, почнете да сумњате у цео систем ком ми припадамо", поручује Бобић.

  

Саша Мирковић: Зеља је човек који Вучићу дневно подноси извештаје и који
командује паралелним структурама СНС

  

Зоран Милојевић- Зеља је човек који јесте пребио овог човека из ДС у кампањи и рекао
сам то једанпут и не знам коме то није јасно? Човек је пребијен и гепекован.

  

Зоран Милојевић - Зеља јесте човек који ради у Палати федерације на Новом Београду
и то Вучић зна. Зеља контролише све раднике у СИВ 1 на Новом Београду.

  

Зоран Милојевић - Зеља је Вучићев човек који по његовом налогу "ради"по целој Србији
са онима који се не свиђају Вучићу или му се замере.

  

Мене је лично са Зораном Милојевићем - Зељом упознао Александар Вучић и тим
поводом ми рекао да пустим Зељу да он ради чишћење терена.

  

Рекао сам Вучићу да мени никакво чишћење терена не треба и захвалио сам му се на
понуђеној помоћи.
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Зоран Милојевић - Зеља је човек који је главни оперативац у свему на Косову а и у
Србији, и лично ради по Вучићевом налогу.

  

  

Зоран Милојевић - Зеља је човек који је претио одборницима у граду Зајечару да морају
да ме напусте иначе ће њихове породице остати без посла.

  

Зоран Милојевић - Зеља је човек који Вучићу дневно подноси извештаје јер је део
Вучићеве мафијашке дружине.

  

Зоран Милојевић - Зеља је човек који не преза ни од чега и он командује паралелним
структурама СНС сачињеним од активиста и људи који су запослени у МУП и БИА.

  

Александар Вучић безочно лаже и прави се наиван и због ометања правде и сакривања
починиоца као и због злоупотребе функције председника владе, у понедељак ћу
поднети кривичну пријаву против Александра Вучића.

  

Позивам Александра Вучића, Небојшу Стефановића и Зорана Милојевића Зељу на тв
дуел. Њих тројица и ја сам и предлажем јавни полиграф.
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