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 Поводом информација недељника НИН да је инспектор Слободан Миленковић
савладао припадника БИА који га је тајно пратио, Миленковићев заступник,
адвокат Зденко Томановић, саопштио је да БИА треба да одговори која је сврха
праћења инспектора.

  

Имајући у виду да је то још једна у низу активности безбедносних служби проив
Миленковића, нужно је да БИА и МУП породици инспектора, његовим колегама и
јавности дају одговор да ли праћење Миленковића има везе са информацијом о
припреми ликвидације инспектора Миленковића и Митића због откривања Јовањице и
њихове упорности у потпуном разоткривању тог пројекта, наводи се у саопштењу које је
потписао Томановић.

  
  

Како се додаје, начелник Миленковић је у среду 16. новембра у Београду у
преподневним сатима уз помоћ својих колега који га прикривено чувају утврдио да га
прате поједина лица уз подршку неколико возила. Миленковић је муњевито и
професионало реаговао, привремено орграничио кретање једном лицу и држећи га у
безбедном положају, претресом утврдио да се ради о припаднику БИА
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Како се додаје, начелник Миленковић је у среду 16. новембра у Београду у
преподневним сатима уз помоћ својих колега који га прикривено чувају утврдио да
га прате поједина лица уз подршку неколико возила. Миленковић је муњевито и
професионало реаговао, привремено орграничио кретање једном лицу и држећи га
у безбедном положају, претресом утврдио да се ради о припаднику БИА.
Миленковић није разоружавао припадника БИА али је одмах обавестио надлежне и
о лицу и о возилима која су била укључена и пустио припадника БИА који је ушао у
једно од уочених возила.

  

„Због постојања информације да је ликвидација Миленковића и Митића одлучена
на високом нивоу безбедносних служби неопходан је и одговор да ли су
припадници БИА пратили Миленковића на основу одлуке државног органа или се
пак ради о приватном ангажману службе и која је сврха праћења“, саопштио је
Томановић.

  

Нужно је и да надлежни државни органи дају објашњење зашто већ 13 месеци није
урађена безбедносна процена начелника одељења за дроге Миленковића и шефа
оперативе Митића који су обавестили надлежне да им је угрожен живот од стране дела
државе само зато што су имали храбрости да раде свој посао и смелост да поштују
закон, додаје се у саопштењу.
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