
Владимир Ђукановић одговорио Стефановићу: Срам те било, зашто не кажеш ко је прислушкивао Вучића?
уторак, 21 јун 2022 20:32

 „Како те није стид, у читавом том обраћању кључну ствар не кажеш! Кључна ствар за
коју си ти означен а то је прислушкивање председника Србије Александра Вучића,
имамо потврду из МУП-а да се то догађало. Ниједном речју се не фокусираш на то него
се фокусираш на мене. А зашто на мене, зато што сам у неким предметима на којима сам
радио схватио на који је начин вођена језива кампања против Александра Вучића и
Андреја Вучића и како су намештани докази“, рекао је адвокат Дијане Хркаловић и члан
Председништва СНС Владимир Ђукановић, у одговору министру одбране Небојши
Стефановићу. 

  

Ђукановић је нагласио да Стефанович у својој видео изјави „ниједну реченицу није
споменуо о прислушкивању“ Александра Вучића, већ се бавио личним оптужбама на
рачун Ђукановића. На питање – због чега Стефановић то није коментарисао, Ђукановић
је рекао „не знам, вероватно се осећа кривим“.
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„За разлику од њега ја живим на 22 спрату на Бањици у истом стану већ 43 године, за
разлику од њега који је у вилу отишао. Ајмо да отворимо његове бизнис интересе и да
видимо како је дошао до толиког богатства, срам га било! Што ниси био тако храбар,
мангупе, па да изађеш пред новинаре, да ти новинари поставе питања него си направио
видео снимак. Притом из министарства шаљеш снимак новинарима и злоупотребљаваш
министарство“, навео је Ђукановић.

  

Владимир Ђукановић је вечерас гостујући на Курир ТВ одговорио на видео изјаву
Небојше Стефановића којом је министар одговорио на оптужбе које је на његов рачун
недавно изнела Дијана Хркаловић, бивша државна секретарка МУП, којој је Стефановић
као министар полиције био директно надређен.

  

Стефановић је одбацио све оптужбе које је Хркаловић изнела на његов рачун а посебно
је прозвао њеног адвоката и страначког колегу Владимира Ђукановића, оптужујући га
да је део „медијске и политичке хоботнице“ која покушава да оцрни „лажима“
Стефановића, као и да Ђукановић ради то због својих „бизнис интереса“.

  

Ђукановић је прозвао и Тужилаштво за организовани криминал да „унапред аболира
Небојшу Стефановића“, тиме што је у одговору медијима из Тужилаштва наведено да
оптужбе које је Хркаловић изнела у интервјуу на рачун бившег шефа – немају доказну
снагу.

  

Ђукановић је „замолио“ Стефановића да га тужи и поручио да што се тиче бизнис
интереса, он моли Стефановића да мењају имовину.

  

„Све што сам ја стекао као адвокат, а за разлику од тебе сам завршио и факултет и
стекао диплому, је крвав адвокатси хлеб. Нисам од министровања стекао вилу нити
џипове нити толико богатство“, навео је Ђукановић.

  

Адвокат је навео и да је фирма „Тим системс“ коју је Стефановић поменуо у контексту
пословања између Ђукановића и Александра Папића, „пропала“ због Стефановића.
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„Та фирма је пропала, између осталог једним делом и због њега. Зато што су, рецимо,
неки чланови његове породице живели у стану тог ‘Тим система’ па рецимо да су ме
људи ангажовали да видимо како да иселимо тог члана породице, пошто је бесправно
живео тамо, није плаћао ништа“, нагласио је он.

  

(Данас)

  

Видети још:  Небојша Стефановић: Дијана Хркаловић била на одмору у Израелу са
вођом кавачког клана. Почела је да ме оптужује када је променила адвоката. Нисам
завереник против Вучића, подржавам га преко 20 година. Проверити да ли је Папић
имао Скај апликацију
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