
Нин: Хркаловић уништила видео са састанка директора Србија шума и оца Небојше Стефановића
четвртак, 25 новембар 2021 09:49

 У кривичној пријави којом се терете некадашња државна секретарка у Министарству
унутрашњих послова Дијана Хркаловић и некадашњи начелник Одељења за специјалне
истражне методе (ССИМ) Дејан Миленковић наводи се да је на "незаконит начин
уништен видео и аудио-материјал састанка", директора Србијашума Игора Брауновића,
који је био под судски одобреним мерама и Бранка Стефановића, оца Небојше
Стефановића, тадашњег министра полиције, открива НИН.

  

Ово пише у новом броју недељника НИН, који подсећа и на случај познат као „убиство на
шинама“.

  

  

„Хркаловић је ухапшена 15. октобра 2021. након што ју је другоосумњичени Миленковић
споменуо на поновном саслушању. У кривичној пријави која је тада поднета стављено јој
је на терет да је од 13. фебруара 2017, па до краја 2018, утицала на Миленковића да не
достави тужиоцу вештачења телефона Вељка Беливука које је радила служба ССИМ-а у
поступку за убиство Властимира Милошевића (убијен јануара 2017)“, подсећа недељник.
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У пријави се наводи да је „извештај заједно са прикупљеним материјалом из телефона
Вељка Беливука, поступајућем тужиоцу и судији за претходни поступак достављен тек
27. марта 2018, односно дан пред главни претрес који је одржан 28. марта 2018, како би
тужиоца због обимности материјала довели у ситуацију да не буде у могућности да се
упозна са достављеним извештајем и прикупљеним материјалом, чиме је онемогућено
ефикасно водјење кривичног поступка“.

  

Недељник наводи и да је Беливук, у случају убиства Милошевића, правоснажно
ослободјен након што су судски вештаци променили сопствени налаз о пронадјеним ДНК
траговима, што нема везе са Беливуковим телефоном.

  

„Дејан Миленковић је тада осумњичен и да је свом подређеном Д. С, припаднику ССИМ,
у другој половини 2018. дао налог да уништи целокупан аудио-видео материјал сачињен
у локалу ‘Максим’ у Београду када су се састали директор ЈП Србијашуме Игор
Брауновић, против кога је суд одобрио мере тајног надзора, и Бранко Стефановић. Они
су се, како пише у пријави, ‘договарали о куповини земљишта’, а полицајац Д. С. је по
наредби Миленковића уништио аудио-видео запис“, навео је НИН.

  

Како недељник указује, „занимљиво је да ова чињеница из истраге није коришћена у
обрачуну са министром Стефановићем преко режимских медија“ и додаје да је
„Брауновић, према писању бројних медија, зет председника Скупштине Србије и
Социјалистичке партије Србије (СПС) Ивице Дачића“.

  

Дијана Хркаловић, која је формално била службено неовлашћена за истраге ССИМ-а,
осумњичена је за трговину утицајем и одредјен јој је притвор.

  

Миленковић, који је формално био службено овлашћен као шеф ССИМ-а, терети се за
злоупотребу службеног положаја и брани се са слободе, наводи НИН.

  

(НИН-Бета)
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