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ČOVIĆ: KO JE S MAFIJOM PIO VISKI PORED BAZENA?
Blic, 10.04.2003;
Potpredsednik Vlade kaže da je čuo da su se pojedinci iz Vlade viđali s
Legijom.
Potpredsednik srpske vlade Nebojša Čović izjavio je da je „čuo da su se neki
ljudi iz Vlade Srbije“ viđali s Miloradom Lukovićem Legijom i drugim
članovima zemunskog klana, ali nije želeo da saopšti njihova imena.
- Ne znam zašto bi to neko krio, možda je tamo bilo dobrog viskija, ili
dobrih bazena, ili su tu bili dobri drugari - kazao je Čović, dodavši da
„prepušta tim osobama da to same kažu“. On je na konferenciji za novinare
dodao da ne zna da li se sprovodi istraga povodom informacija o kontaktima
pojedinih predstavnika Vlade sa zemunskim klanom, koji je osumnjičen za
ubistvo srpskog premijera Zorana Đinđića.
- Ne znam da li se sprovodi istraga tim povodom, ali organi koji se time
bave trebalo bi to da istraže do kraja, bez obzira na to ko je umešan - rekao
je Čović.
Povodom hapšenja bivšeg načelnika vojne službe bezbednosti Ace Tomića,
kao i savetnika za bezbednost Vojislava Koštunice Radeta Bulatovića, Čović
je rekao da svi, bez obzira na to o kome se radi, moraju da odgovaraju ako se
ustanovi da su imali neke veze s kriminalom, ali je dodao da ne sme da bude
„lova na veštice“.
- Ne sme da bude napada na novinare i urednike medija, a borba protiv
organizovanog kriminala mora da se nastavi i posle ukidanja vanrednog
stanja - ocenio je predsednik DA. Čović je ponovio optužbe na račun lidera
radikala Vojislava Šešelja i njegovih kontakata s vođama zemunskog klana,
ali ga je optužio i za umešanost u šverc oružja za Irak.
Predsednik DA rekao je da će posle policijskih otkrića Šešeljevim radnjama
morati da se pozabave pravosudni organi.
On je ranije izrekao optužbe na račun predsednika SRS Vojislava Šešelja da
je na „oproštajnom ručku“, pred odlazak u Hag, dao instrukcije za „fizičku
eliminaciju“ srpskog premijera Zorana Đinđića, ministra prosvete Gaše
Kneževića i njega.

- Trebalo bi proveriti i kako je Šešelj promenio 36 miliona maraka u evre rekao je Čović.
On je precizirao da je čovek iz njegovog obezbeđenja bio u Parizu da bi
prepoznao šefa zemunskog klana Dušana Spasojevića, koga je francuska
policija uhapsila.
- Sticajem okolnosti, čovek iz mog obezbeđenja bio je u Parizu da prepozna
Dušana Spasojevića i on je doveden ovde i pušten. To sve mora da se sazna
kako i zbog čega. Bilo je puno situacija gde je moglo da se deluje
preventivno i da uopšte ne dođemo u situaciju da bude ubijen predsednik
Vlade. Sada je naš zadatak da ne dozvolimo da se u tom delu bilo šta
zloupotrebi - istakao je Čović preksinoć na BK televiziji.
On je rekao da se borba protiv organizovanog kriminala mora dovesti do
kraja, jer to predstavlja obavezu prema pokojnom premijeru Đinđiću, i
dodao da „tu prljavštinu ne smemo ostaviti našoj deci“.

