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На питање Инсајдера да ли је полиција нестручна када за годину и по дана није
идентификовала починиоце нити онога ко је полицији наредио да не реагује, директор
полиције Владимир Ребић каже да не би говорио о нестручности и да је за истрагу
надлежно тужилаштво. Он није желео да каже да ли је полиција икога идентификовала
у вези са тим случајем.

  

  

„Ја знам шта знам,  али не желим то да кажем, јер ми просто закон не даје ту могућност.
Ја вам каже да иде у дорбом правцу и да морате веровати српској полицији“, наводи
Ребић.

  

На опаску новинара да су детаљи извештаја полиције објављени и да се из тог извештаја
види да за годину и по дана полиција није идентификовала, ни испитала никога од људи
који су рушили у Савамали, нити је утврдила чији су багери, Ребић каже да не верује да
је извештај дат на увид јавности.
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„Ја вам јасно кажем да полиција поступа по налогу и да ће врло брзо то, претпостављам
од стране тужиоца, бити и публиковано“, понавља Ребић.

  

  

Директор полиције не зна ни да ли у извештају сектора унутрашње контроле стоји ко је
полицији те ноћи наредио да не рагује, јер је тај сектор у надлежности министарства, а
не директора полиције

  

„Ја само кажем да служба унутрашње контроле не припада мојој надлежности и ја не
знам да ли су они доставили извештај, односно не желим у њихово име да иступам“.

  

Извештај полиције о рушењу у Савамали полиција у јуну послала Вишем тужилаштву у
Београду које је на основу њега требало да одлучи да ли има основа за покретање
истраге.

  

Након анализе извештаја, Више јавно тужилаштво прогласило се ненадлежним и
закључило да се ради о кривичним делима којима се бави основно тужилаштво. Основна
тужилаштва задужена су дела за која је прописана блажа казна.

  

(Инсајдер.нет)
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