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Jočić: Hajde da sačekamo

Beograd - Javnost još ne zna šta se sve događalo u vezi s predajom
Milorada Ulemeka.
Iako je od predaje prvooptuženog za ubistvo premijera Srbije Zorana
Đinđića prošlo mesec dana, niko od nadležnih još nije izneo detalje
predaje, niti je pokušao da pruži odgovor na pitanje gde se Ulemek
skrivao 14 meseci. Oglasio se samo ministar policije i u šturom
saopštenju naveo da nije bilo nikakvih pregovora sa Ulemekom.
Na proslavi Dana policije, u nedelju, ministar unutrašnjih poslova
Dragan Jočić je, na pitanje kada misli da građanima objasni šta se
sve događalo oko hapšenja Ulemeka, odgovorio da je zvanično
saopštenje jedina i cela istina.
Na pitanje novinara kako se predaja odigrala, da li je Ulemek bio s
nekim u kontaktu, Jočić je rekao: „Na to vaše pitanje bih mogao
kažem da je to zbir pitanja koja prikrivaju suštinu. Potpuno je
beznačajno gde je bio, s kim je pričao, potpuno je beznačajno sve
ono što prethodi onom što će biti, a to je njegova zvanična uloga,
uloga čoveka koji može doprineti rasvetljavanju istine o ubistvu
premijera. Hajde da sačekamo taj 10. jun, da vidimo šta će
prvooptuženi reći.”
U vezi sa saopštenjem Demokratske stranke Srbije, u kojem se
političari iz bivše vlasti optužuju za saučesništvo u ubistvu Đinđića,
Jočić kaže da su Posebno odeljenje Okružnog suda i tužilac prava
adresa.

„To je mesto gde treba sve ispričati, ako nešto još ima da se ispriča,
ako do sada nije sve rečeno. Ovo drugo je, moram da kažem, u
deficitu nekog političkog dešavanja, izazvalo dosta polemika”, kaže
on.
Reagujući na tu Jočićevu izjavu, Dragan Šutanovac, član
Predsedništva Demokratske stranke, kaže da bi za MUP trebalo da
bude najbitnije upravo to gde se Ulemek krio 14 meseci.
„Mislim da ministar očigledno nije shvatio svoj posao, mislim da se
uključio u izbornu kampanju i da očekuje da će im Ulemek pomoći u
toj izbornoj kampanji, a o onom što je bitno za njegov posao
očigledno misli da je za kampanju nebitno, pa pripadnici MUP na
tome neće da rade”, kaže Šutanovac.
Srpski pokret obnove, suprotno mišljenju ministra policije Dragana
Jočića, smatra da nije beznačajno gde se krio Milorad Ulemek
Luković Legija i sa kim je pričao tokom 14 meseci nakon atentata na
Zorana Đinđića.
„Naprotiv, kad se sazna ko je skrivao Legiju i sa kime je on bio u
kontaktu posle atentata, saznaće se i ono najvažnije: ko je bio
inspirator i organizator tog i mnogih drugih monstruoznih zločina.
Zato nijedna činjenica vezana za komandanta Miloševićevih
eskadrona smrti ne može se smatrati nevažnom”, zaključuje se u
saopštenju SPO.

