
Владимир Ђукановић за Курир: Ако је Стефановић сарађивао са ФБИ, зашто криминалци нису тада похапшени?
понедељак, 02 август 2021 15:08

Народни посланик СНС Владимир Ђукановић каже за Курир, коментаришући
Стефановићеве тврдње, да је дегутантно позивати се на било коју страну службу, а
посебно на шефа ФБИ.

  

  

- Шта то значи... Ти нама поручујеш: „Ја сам под заштитом сад и мени, као, не можете
ништа, ми смо овде богови“. То је нешто најодвратније што сам могао видети. Не знам
шта је поента тога, је л’ тиме купује своју политичку позицију, говори да је надмоћан... То
је баш увредљиво, тим пре што је министар. А волео бих да видимо како је то ФБИ са
њим разбијао ове криптоване Скај телефоне, јер да су нешто урадили, ваљда би били
ови ликови похапшени у његовом мандату, а како видимо, сви су похапшени кад је дошао
Вулин, који није имао те криптоване Скај телефоне, па је ипак урадио нешто - каже
Ђукановић.
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Волео бих да видимо како је то ФБИ са Стефановићем разбијао ове криптоване Скај
телефоне, јер да су нешто урадили, ваљда би били ови ликови похапшени у његовом
мандату, а како видимо, сви су похапшени кад је дошао Вулин

    

Поводом тврдњи да је и Стефановић имао телефон са Скај апликацијом, Ђукановић
каже да то не зна, али да би „било страшно сазнање да јесте имао“.

  

- У једном добром делу земаља света коришћење Скај телефона проглашено је
кривичним делом. Шта ће њему Скај телефон, наша држава има сасвим добре заштите,
производимо неке наше софтвере... - наводи он.

  

Додаје да се нада да ће бити похапшени и да ће одговарати сви из државе који су
сарађивали са припадницима клана Беливук-Миљковић.

  

- Све што су ови радили је било немогуће без озбиљне логистике која је постојала у
државном апарату, то је више него очигледно. Очекујем да буду похапшени сви и да
одговарају. Они су много гору ствар урадили него што су радили ти монструми, који јесу
клали и убијали, али је монструозно да помажеш са државног положаја таквим
идиотима. То је потпуно ненормално - додаје Ђукановић. Закључује да неки људи из
правосуђа - попут судије Миодрага Мајића и адвоката Боривоја Боровића, који тврде да
је истрага отишла у погрешном смеру итд. - служе за разводњавање читаве приче.

  

- Невероватно како им није сметало да неке ствари из истраге о Јовањици излазе,
читаве оптужнице биле су у јавности, тад нису рекли да истрага иде у погрешном
смеру... Некима смета број оптужених, како им у Јовањици није сметао тај број? Овде се
ради о томе да очигледно поједини људи у нашем правосуђу желе да заштите овај клан,
јер су они њихови, на неки начин, и покровитељи.

  

(Курир)
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