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БЕОГРАД – Некадашњи министар полиције Душан Михајловић одбацио је данас
отпужбе контроверзног бизнисмена Станка Суботића Цанета да га је рекетирао и
уцењивао како против њега не би била подигнута оптужница за шверц цигарета и навео
да иза „хајке” на њега стоји Владимир Поповић Беба.

  

„Никада никога нисам, па ни Суботића, уцењивао и рекетирао, нити сам одобрио акцију
'Мрежа' да бих тако нешто радио”, рекао је Михајловић у рубрици „Писма”, у најновијем
броју недељника „НИН”.

  

Михајловић тврди да иза „хајке” на њега стоји Поповић - некадашњи директор владине
Канцеларије за сарадњу са медијима, да га је он „одабрао за жртвеног јарца” и „упрегао
Суботића у ту прљаву работу”.

  

„Испада да је овде Суботић само камен у Бебиној руци, најновија жртва овог
велемајстора манипулације и господара многих судбина. Несхватљиво је шта је Беба
успео да мом несрећном земљаку Суботићу стави у уста. Али, како се апсолутна лаж не
да демантовати, пружићу му прилику да своје тврдње докаже на суду”, казао је
некадашњи министар полиције.

  

Он је додао да акција „Мрежа” није била незаконита и приватна, зато што је била „тајна
за Бебу и друге Суботићеве доушнике”, те да је уведена по закону и правилу службе и
да је започета више месеци пре него што га је Поповић упознао са Суботићем, а
завршена по престанку његовог (Михајловићевог) мандата.

  

„Зато му нисам могао дати податке о овој полицијској акцији”, рекао је Михајловић и
додао да није тражио састанак са Суботићем, већ да га је Поповић довео у просторије
његове странке.

  

„Читам да је и мени дао паре у мају 2004. године, када сам био приватно лице и у
немилости тадашње власти. Зашто сам му ја уопште био потребан и док сам био
министар, кад је имао свемоћног Бебу и заштиту министра правде и многих других којима
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је давао паре”, рекао је још Михајловић.

  

„То да Душан Михајловић буде жртвени јарац одговара свима који су на њиховом
платном списку, а није их мало, као и свима онима које акција 'Сабља' није захватила, а и
њих има доста”, навео је Михајловић и додао да овим писмом завршава јавну полемику са
„Бебом и једном од његових безбројних жртава - Суботићем”.

  

Адвокатски тим Суботића, који је у акцији „Мрежа” означен као главни организатор
шверца цигарета у Србији, предао је Тужилаштву за организовани криминал 11. августа
изјаву Суботића у којој се наводи да му је Михајловић тражио новац, како против њега
не би покренуо поступак након акције „Мрежа”, за шта му је Суботић, како тврди, дао
укупно 250.000 евра.

  

Суботић је, како је навео његов адвокатски тим, детаљно објаснио и суду доставио
доказе о бројним састанцима са Михајловићем.

  

(Танјуг)
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