
Дијана Хркаловић: Небојша Стефановић није подносио Андреја Вучића, трудио се да му загорча живот на сваком кораку. Он много воли те Американце, каква је то тајна веза, тајна љубав? Стефановић је прислушкивао Вучића
среда, 22 јун 2022 12:45

 Бивша државна секретарка МУП Дијана Хркаловић, којој се суди за трговину утицајем,
гостовала је у јутарњем програму на ТВ Хаппy, те је наставила са изношењем своје
"одбране", причала о јучерашњој изјави министра одбране Небојше Стефановића, али и
нападала независне медије у Србији, револтирана јер, како тврди, "желе да оспоре њен
интервју".

  

„Гледам Н1, Нова С и лист „Данас“ и њихове реакције на мој интервју. Само чекам када
ће да кажу: „Не нисмо ми прислушкивали Вучића, Вучић је прислушкивао нас““, рекла је
Хркаловић.

  

Она се поново осврнула на Небојшу Стефановић, назвавши га „господином којем треба
48 часова за одговор“, те је прокоментарисала његово јучерашње обраћање. Како је
истакла, за Стефановића има само једно питање.

  

"Да ли си ти Стефановићеву прислушкивао Вучића или је можда Вучић прислушкивао
тебе", истакла је она и додала:
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"Да ли си ти као Едо на Скају комуницирао са неким криминалцима и обављао неке
послове са њима. А онда бих питала и Тужилаштво, да ли сте господо случајно добили
неки материјал са Скаја и да ли ту постоји неки Едо са високопозиционираним
криминалцима", изјавила је Хркаловић.

  

Саопштење тужилаштва је прокоментарисала као "скандал над скандалима".

  

"Ја сам осам месеци била у притвору на основу оптужнице која се темељи на исказу само
једне особе. Они не могу Стефановића да саслушају на основу мог исказа. Ево треба да
га жалимо, он је жртва, јел мене неко жалио", упитала је бивша државна секретарка
МУП.

  

Затим се поново осврнула на одређене медије, који су најчешће мета напада управо
самог врха власти и СНС функционера.

  

"Ови медији које сам поменула покушавају да оспоре мој интервју, а то потписује Вукашин
Обрадовић који напада дете председника Вучића. Колико је срамно нападати нечије
дете, да ли таквим људима треба да се верује. Да ли треба да се верује људима који у
потпуности верују Беливуковом исказу који не спомиње Стефановића или треба да се
верује мени", истакла је Хркаловић.

  

Хркаловић је објаснила на основу чега тврди да је Стефановић прислушкивао
председника, као и на који начин је то радио.

  

"Трпали су на мере људе који раније нису били на мерама, само зато што су били у
контакту са председником, људи који немају везе са криминалом. Те све обраде су
затворене, нико није ухапшен. Стефановић је тражио транскрипте, ако није достављао
председнику, а видели смо да није, коме је он то још достављао.. Знам да је читао јер је
више пута рекао да нема ничег спорног у тим разговорима", тврди бивша државна
секретарка МУП.

  

"Штитила сам Стефановића"
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"Он много воли те Американце, каква је то тајна веза, тајна љубав", прокоментарисала је
Хркаловић. Истакла је како није одмах отишла на полиграф јер је веровала да њен
надређени Стефановић није крив.

  
  

Ако ће господин да измишља глупости о мојим љубавним везама уместо да прича о
прислушкивању председника боље би му било да ћути. Јер ако ја кренем да причам о
мојим правим љубавним везама, њему првом неће бити добро

    

Прокоментарисала је јучерашње наводе министра да ју је сменио због одмора са
припадником кавачког клана у Израелу. У студио је донела слике са поменутог одмора,
на којима се види како је на пословним састанцима са функционерима у Израелу.

  

"На овој слици, овај господин овде је премијер Израела, а овај чика овде је тада био
министар полиције Израела", показала је и истакла како је у Израелу била августа 2018.
године, а из МУП је отишла у мају 2019.

  

"Ако ће господин да измишља глупости о мојим љубавним везама уместо да прича о
прислушкивању председника боље би му било да ћути. Јер ако ја кренем да причам о
мојим правим љубавним везама, њему првом неће бити добро", изјавила је Хркаловић,
али није јасно на шта је тачно алудирала.

  

Такође, поново се дотакла теме да Небојша Стефановић штити Беливука, као и да се
клан терети за период од њеног одласка из МУП до момента када је Стефановић био
министар полциије.
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  Опет се осврнула на "Јовањицу" и поновила њене тврдње да је у питању "намонтиранаафера".  "Нико ниједном речју није оспорио да су Колувији одузети телефони одмах чим је лишенслободе, зато никога није могао да зове, ни Андреја Вучића, никога. А онда оптуже менеда сам завереник против председника, умало мождани удар нисам добила. Ја сам реклаколико га поштујем, колико му се дивим, колико је мој идол, човек је генијалан. А Андрејалично познајем и ценим. Стефановић није подносио Андреја, трудио се да му загорчаживот на сваком кораку", рекла је љутито бивша државна секретарка МУП.  Ипак, оптужила је Стефановића, између осталог, и да сарађује са појединим медијима ида им је управо он достављао слике и снимке Данила Вучића са одређеним лицима, закоје се сумња да су криминалци.  "Јел могуће да је полиција снимала Данила Вучића и да су медијима слали те снимке",било је питање водитеља Марића, на које је Хркаловић истакла детаљ како медији вишене пласирају такав садржај од када Стефановић није у полицији.  Хркаловић је изнела тврдње које се тичу и случаја Дарка Шарића, то јест полицајацакоји су ухапшени као припадници његовог клана.  Она тврди да је Милутина Радовановића и Данила Стојановића управо Стефановићпоставио за старешине у УКП.    За Стефановића је рекла како "има комплекс ниже вредности", као и да му је "моћударила у главу".  "Спрема нови напад на мене. Како сам ја ишла да разговарам са осуђеницима у Забелу,са Звезданом Јовановићем. То спрема са својим другарима Н1, Нова С.. А шта се десилозаправо, Звездан му је послао неко претеће писмо, овај се уплашио и одузео од животаи рекао мени да идем и да га смирим. Ја једна жена одем да га заштитим. Видећете,биће то у медијима, како ја идем да разговарам са осуђеницима у Забели", изнела јеХркаловићева.  Затим је поновила како ће Стефановића "да боли глава ако крене да прича о њенимљубавним везама".  "Што се тиче навијача, нико жив у Србији не би прошао безбедносну проверу да сукритеријуми да ли сте страствени навијач, да ли идете на утакмице и да ли познајетенавијаче Партизана, нико жив не би прошао. То што ја кажем да сам рањиви емотивац,то како преноси Нова С и остали не значи да сам емотивно нестабилна, прошла сампсихолошке тестове, испитивања две велике комсије", рекла је она.  На питање, с обзиром на то да је рањиви емотивац, шта јој је најтеже пало, Хркаловић јерекла да су у питању две ствари.  "Оптужбе да радим против мог председника. Друго, ове оптужбе за убиства", тврди она.  Причала је о свом односу са Стефановићем, али и детаљно описала како ју јемалтретирао.  "Вређањем, омаловажавањем, саркастичним изјавама, игнорисањем кад треба да мипомогне. Све је пребацивао на мене. Натовари гомилу обавеза на мене а онда онкаже: "Ајде идемо у Будимпешту на кафу". Ја кажем не могу, имам обавезе, да бион на то полудео и слао ме на гомилу бесмислених састанака код себе тако штоузме чита нешто, прича о времену, док ме људи чекају за важне озбиљне пословнесастанке. Па ме је онда окретао против оца и брата, говорио лоше ствари о њима ипокушавао да ми усади у главу како ме је он направио и треба да му будемзахвална. Понашао се као да сам ја његово власништво", рекла је Хркаловићева.  На крају, она је испричала и своје искуство које је имала током шест месеци у притвору.Како каже, у шетње је ишла сама, имала је заштиту, али је доживљавала свакодневнадобацивања са прозора, пљување и слично.  "Једном се само десило да сам случајно обукла бели дукс а црвену јакну. А ја сам вернинавијач Партизана. Прозивали су ме да ми црвено бела лепо стоји, а постава јакне јецрна, био је неки минус, па сам преврнула јакну да буде црно бела. То је једина реакцијада сам им показала за шест месеци", истакла је бивша државна секретарка МУП ДијанаХркаловић.  Видети још:  Небојша Стефановић: Дијана Хркаловић била на одмору у Израелу са вођом кавачкогклана. Почела је да ме оптужује када је променила адвоката. Нисам завереник противВучића, подржавам га преко 20 година. Проверити да ли је Папић имао Скај апликацију  Тужилаштво о оптужбама Хркаловић: Такви иступи немају доказну снагу и не могу сесматрати релевантним и веродостојним  Владимир Ђукановић одговорио Стефановићу: Срам те било, зашто не кажеш ко јеприслушкивао Вучића?  (Нова.рс)  
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