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Кривична пријава против Дијане Хркаловић заснива се на исказу њеног колеге
Дејана Миленковића да полиција није на време доставила извештаје о отварању
мобилних телефона пронађених након убиства Властимира Милошевића, сазнаје
БИРН.

  

  

Како се наводи у тексту БИРН, кривичном пријавом која је поднета против бивше
државне секретарке МУП-а Србије Дијане Хркаловић, она се терети за дело трговине
утицајем.

  

Како БИРН сазнаје, кривично дело трговине утицајем починила је, према наводима из
кривичне пријаве, током истраге у случају убиства Властимира Милошевића у јануару
2017. године у центру Београда, које је у јавности познатије као “убиство на шинама”. За
то убиство првобитно је био оптужен Вељко Беливук, али је на крају ослобођен свих

 1 / 3



БИРН: Хркаловићка ухапшена на основу исказа Дејана Миленковића
субота, 16 октобар 2021 11:57

оптужби.

  

Кривична пријава била је повод за њено привођење у Тужилаштво за организовани
криминал, а према сазнањима БИРН-а, та пријава је терети да није на време тужилаштву
доставила извештаје о отварању телефона који су пронађени након тог убиства, већ тек
пред почетак суђења.

  

За то је, према незваничним сазнањима БИРН-а, у свом исказу полицији оптужио њен
колега Дејан Миленковић, бивши шеф Службе за специјалне истражне методе, против
ког је јуче, такође, поднета кривична пријава. Он је у свом исказу полицији констатовао
да је због Хркаловићеве те извештаје доставио касно, због чега тужилаштво није могло
да се спреми за тај судски процес.

  

Хркаловићкин бранилац Сеад Спаховић за БИРН каже да она током јучерашњег
саслушања у Тужилаштву за организовани криминал није признала кривично дело које
јој се ставља на терет.

  

Спаховић додаје и да кривична пријава нема везе ни са једном од афера о којој се
писало у провладиним медијима и напомиње да је реч о кривичном делу из поглавља
кривичних дела по службеној дужности.

  

“Ово напомињем због тога што је сада јасно да тужилаштво њу не терети за атентат на
председника, припадност организованој криминалној групи Вељка Беливука, намештање
афере Јовањица, прислушкивање председника Републике нити било који крвни деликт”,
каже Спаховић.

  

Он је рекао и да јој је притвор одређен због могућности утицаја на сведоке.

  

“Међутим сви сведоци су полицајци и службена лица запослена у МУП-у тако да је
бесмислена тврдња да би она могла утицати на те људе који против ње воде истрагу већ
годину дана”, оцењује Спаховић.
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Спаховић додаје и да јој тужилац приликом саслушања није предочавао доказе, тако да
тим бранилаца не зна којим доказима располаже тужилаштво.

  

Подсетимо, Хркаловићева је ухапшена јуче после подне, а саслушање у Тужилаштву за
организовани криминал је завршено увече нешто пре 22 сата. Хркаловићевој је одређен
притвор до 30 дана.

  

Како је за БИРН раније речено у Тужилаштву за организовани криминал, кривична
пријава против Хркаловићеве и Миленковића поднета је након заједничког рада МУП-а –
сектора унутрашње контроле и тужилаштва. Додају да је Миленковић, кога пријава
терети за злоупотребу службеног положаја, исказ дао у МУП-у, а Хркаловићева у
тужилаштву, након чега је поднет предлог за одређивање притвора.

  

Подсетимо, Дијана Хркаловић је од највиших положаја у српској полицији који је добила
као особа од поверења власти, почетком ове године завршила на страницама
прорежимских таблоида, који су кампању против ње, покренули упоредо са оном коју су
водили против бившег министра полиције Небојше Стефановића.

  

(Нова)
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