
Станко Суботић: Бивши министар полиције Душан Михајловић ми је изнуђивао новац
среда, 11 август 2010 15:03

БЕОГРАД - Адвокатски тим Станка Суботића Цанета предао је данас Тужилаштву за
организовани криминал изјаву свог брањеника у којој он тврди да му је бивши министар
полиције Душан Михајловић изнуђивао новац, да не би против њега подносио кривичну
пријаву за шверц цигарета.

  

Суботићев бранилац Радослав Тадић рекао је на конференцији за новинаре да је његов
штићеник дао Михајловићу 250.000 евра, од чега је 50.000 било намењено партији
бившег министра полиције - Новој демократији.

  

„Станко Суботић је дао новац не да би Михајловић прекрио оно што је (Суботић) урадио,
већ да му не би напаковали оно што није урадио”, казао је Тадић.

  

Додао је да је Михајловић уцењивао Суботића током тајне акције полиције „Мрежа”, у
којој је Суботић означен као један од главних шверцера цигарета на Балкану.

  

Михајловић је, према Тадићевим наводима, узимао од Суботића новац да му не би
паковао оно што Суботић није учинио а затим то у виду кривичне пријаве предао
тужилаштву.

  

Изјава Суботића предата је специјалном тужиоцу Миљку Радисављевићу, а Тадић је
навео да је намера његовог брањеника да покаже да је Михајловић починио кривично
дело.

  

То би, како је навео, могло да послужи поништавању доказа у поступку за шверц
цигарета који се води против Суботића, пошто су то докази који су прикупљани док је
Суботић био „рекетиран”.

  

У изјави Суботића наведени су бројеви телефона са којих су се Суботић и Михајловић
дописивали, као и поруке које су један другом слали. Суботић је наводио и места где су
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се налазили и када је давао мито Михајловићу.

  

Тадић је рекао да је прогон Станка Суботића почео јула 1997, а да је настављен и после
2000, прецизније 2003. године, када је Михајловић формирао комисију која је требало да
испитује шверц цигарета од 1994-1996. године.

  

Осморо чланова групе оптужене за шверц цигарета ухапшено је у јуну 2007, док је за
Суботићем расписана Интерполова потерница. Суботић је оптужен да је предводио
групу која је у периоду од 1995. до 1996. оштетила буџет за тадашњих 56 милиона
немачких марака и још скоро осам милиона долара.

  

Суботић тренутно живи у Женеви.

  

(Бета)
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