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Зденко Томановић, адвокат инспектора Слободана Миленковића, саопштио је
вечерас да су поседовали информацију да је одлучено о Миленковићевој
ликвидацији на највишем безбедносном нивоу и да је то убиство требало да буде
представљено као мафијашко. Будући да је за ту информацију постојао извор,
тужилаштво и полиција морали су да провере такве наводе. Међутим, обрада
информација никада није завршена, рекао је Томановић, желећи да илуструје
селективно поступање надлежних органа.

  

  Адвокат Томановић рекао је вечерас, гостујући у емисији „Преглед дана“ на ТВ Нова С,
да се против Миленковића и ИВ одељења МУП дуже време води кампања.   

„Када ни тужилаштво, ни полиција, нису видели потребу да реагују на тврдњу да је
Миленковић нарко-дилер, он је поново, кажем поново јер је то већ једном урадио, поднео
захтев, а ја га синоћ најавио, надлежнима да се јавно обрати и демантује неистине“,
каже Томановић.

  

Поједностављено, каже адвокат, Миленковић жели да јавност упозна са тим да
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„Јовањица“ није подметнута, није производ незаконитог рада полицајаца који се
боре против дроге, већ заједничког деловања појединаца и појединих структура из
цивилних и војних безбедносних служби који су, како кажу полицајци, ушли
дубоко у зону криминала.

  

На питање да ли је Миленковић и раније подносио овакве молбе, Томановић је
одговорио потврдно, рекавши да је то учинио пре осам месеци.

  

„Миленковић је већ поднео писану молбу да му се, поводом тадашњих напада, дозволи
да иступи јавно и да демантује неистине. То је разлог зашто сам то синоћ најавио. Тада,
пре осам месеци, нисам најавио, сматрајући да институције раде посао", рекао је
Томановић.

  
  

Томановић: Када бројни људи од кредибилитета износе тврдње о криминалним
радњама, тужилаштво не позива никога. Али, сада се Миленковић позива поводом
навода бивших припадника МУП

    

Томановић се осврнуо и на данашње дешавање, када је Више јавно тужилаштво у
Београду позвало Миленковића на разговор о свему, осим о „Јовањици".

  

„Мене забрињава тај критеријум вредновања - на основу чега тужилаштво одлучује када
треба формирати предмет, а када не. Када бројни људи од кредибилитета износе
тврдње о криминалним радњама, тужилаштво не позива никога. Али, сада се
Миленковић позива поводом навода бивших припадника МУП", каже Томановић.

  

„Када чујете тако нешто, то се препознаје као јавна порука лојанолсти једној групи",
каже Томановић.

  

Миленковић, по мерама једне групе, није на правој страни јер се усудио да открије
"Јовањицу".
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Тужилаштво морало да провери информацију о Миленковићевом убиству

  

Адвокат је подвукао да су тужилаштво и полиција морали да безбедносно обраде
информације које указују на то да је Миленковићева безбедност угрожена, али да та
обрада никада није завршена. Открио је да су Миленковићеву ликвидацију спремале
безбедносне службе, са намером да га представе као мафијашко убиство.

  

Прва фаза у реализацији те одлуке била је криминализација Миленковића, која је у току,
подвукао је Томановић.

  

Подсетимо, раније данас Више јавно тужилаштво у Београду саопштило је да је
Миленковић позван на разговор како би се изјаснио на наводе бивших високих
функционера МУП-а изнетих током претходних седмица у јавности, а поводом којих је
Више јавно тужилаштво у Београду наложило прикупљање информација и обавештења.

  

„Истичемо да се провере које су у току не односе на већ процесуиране предмете, па ни
на предмет у јавности познат као 'Јовањица'", навело је тужилаштво.

  

Дан раније, адвокатска канцеларија која заступа инспектора Миленковића саопштила је
јуче да Миленковић тражи од министра и вршиоца дужности директора полиције
дозволу да се обрати јавности.

  

„Начелник Миленковић жели да јавно демантује све изнете неистине и изнесе истину и
подсети да афера Јовањица није производ тзв. подметања ни незаконитих радњи
полиције, већ партнерства дела војних и цивилних безбедносних структура и појединаца,
које се, према ставу полицајаца, налазе у зони криминала“, навео је адвокат Зденко
Томановић у писаној изјави.

  

Потом је уследио и одговор Министарства унутрашњих послова, у ком је наведено да се
Миленковић за дозволу није обратио званичним каналима.
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(Нова)
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