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Новинар БИРН-а Саша Драгојло каже за Н1 да привођење бивше државне секретарке
МУП-а Дијане Хркаловић представља некакво упозорење и да она има 30 дана да
размисли да ли ће да сарађује и да ли ће она бити "жртвени јарац" или ће указати на
неког другог, да он буде тај "жртвени јарац".

  

  

Драгојло је у „Дану уживо“ рекао да је према речима адвоката Хркаловић, она оптужена
за дело трговине утицајем, што се некоме ставља као оптужба „када не знате за шта да
га оптужите“.

  

Истакао је и да демонизовање Хркаловић у таблоидима служи да се она покаже као
„мастер мајнд“ целе афере. Драгојло наводи и да је чудно да девојка од 27 година дође
на тако високе функције, прво у БИА, а потом и у полицији. „Њен вратоломни напредак
није могао проћи без знања Вучића, тај њен успон апсолутно је био под контролом
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власти, нико није могао да каже да није знао“, рекао је новинар БИРН-а.

  

Упитан да ли би тај „жртвени јарац“ могао да буде Небојша Стефановић, он наводи да је
  то је једна од теорија. Међутим, он истиче и да случај сукоба Стефановића Вучића
постаје све више чудан и комплексан, те да се поставља питање ко је та друга струја и
да ли је био намењен Стефановић као „жртвени јарац“. „Вероватно да Хркаловић може
да окриви Стефановића, али видећемо, има ту превише интереса који се ту укрштају“,
каже.

  

Како су Миленковић и Митић постасли „највећи државни непријатељи“

  

Поводом премештаја Слободана Миленковића, једног од полицајаца који је разоткрио
Јовањицу, и његовог повезивања са криминалом у таблоидима, Драгојло каже да смо
последњих година, али и раније сведоци да су људи у полицији који су одговорно и
озбиљно радили свој посао на крају имали проблема од надређених. „Миленковић није
први, Дејан Јовић оптужен је да је радио са кланом Вељка Беливука, а испоставило се
да му је намештено“, рекао је Драгојло.

  

Он је нагласио да и у случају Миленковића и Митића који су разоткрили плантажу
Јовањица сада видимо да су највећи државни непријатељи. „Ако представници власти
немају везе са тим зашто се неко ко је то открио криминализује у провладиним
медијима?“, запитао је.

  

Авокатска канцеларија Томановић саопштила је да је надлежним службама поднета
пријава „да је направљен договор да се ликвидирају полицијски службеници Слободан
Миленковић и Душан Митић“. Како се наводи, пријаву о својим сазнањима поднео је
управо начелник Одељења за борбу против дрога београдске полиције.

  

На питање да ли је то нека врста охрабрења јер су колеге на тај начин одлучиле да их
заштите, Драгојло каже да свакако у полицији има људи који одговорно и озбиљно раде
свој посао али да им је онемогућено да га раде. „Не знам да ли је то охрабрење, али
више бих акцентовао то да Миленковићу прете убиством. Ако је повезан са мафијом,
зашто би му претили“, пита.
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„Таблоиди мегафон представника власти и СНС“

  

Упитан ко би могао да буде налогодавац текстова у таблоидима, он каже да сви који
живе у Србији знају како таблоиди пишу и да су мегафон представника власти и СНС.
„Очигледно је да неким структурама овакви текстови одговарају“, рекао је Драгојло и
подетио да се у тим медијима и Дијана Хркаловић сада представља као мафијашка
шефица.

  

„Очигледно је да пратећи таблоиде можемо да пратимо шта су циљеви и интереси
владајуће структуре и како желе да заташкају веза криминала и представника власти“,
нагласио је новинар БИРН-а.

  

У исто време како медији пишу да се директор полиције Владимир Ребић, који се
тренутно налази на одмору, неће више враћати на посао у Министарству унутрашњих
послова већ ће отићи у пензију. Ребић је иначе стао у одбрану Митића и Миленковића и
рекао да наводи Колувије о томе да су од њега припадници МУП тражили да за
„Јовањицу“ оптужи председниковог брата Андреја Вучића, нису тачни.

  

Коменатришући та сазнања медија, Драгојло је рекао да је Ребић дуго година ту и да
његове квалификације јесу биле спорне кад је дошао на чело полиције. Каже и да је
током мандата Ребића било и проблематичних ствари, да је док је био шеф београдске
полиције било рушење у Савамали, а помињало се и да је био свестан шта се дешава у
Јовањици. „Не бих да од њега правим хероја, али можда је напрасно одлучио да не жели
да учествује у нечему што је проблематично“, рекао је Драгојло.

  

Поводом инситирања медијима на значају полиграфа и чињеницу да су на њему били и
Ребић и два пута Слободан Миленковић и Душан Митић, он каже да то говори о хаосу у
полицији и да нико ником више не верује. Поставио је питање да ли је полиција
инстурментализована и да ли се све ради због неких политичких интереса. Поверење у
полицију као институцију је, како додаје, урушено. Указујући да се полиграф не може
користити на суду и да доста може да се манипулише при постављању питања, као и
када се на њих одговара, Драгојло каже да је полиграф постао средство којим се
манипулише јавношћу и служи да се криминалзиују људи.
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(Н1)
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