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MUP i BIA: Čovićeva izjava obična laž, Čović kaže:
netačno sam citiran
B92, 20.05.2003.
MUP Srbije i Bezbednosno - informativna agencija zapretili su da će protiv
potpredsednika Vlade Nebojše Čovića podneti krivičnu prijavu zbog
njegove tvrdnje da su vođe Zemunskog klana učestvovali u hapšenju
Slobodana Miloševića. "Tvrdnja gospodina Čovića da je video i Dušana
Spasojevića i Mileta Lukovića među onim maskiranim koji su spektakularno
osvajali portnirnicu u vili u Užičkoj - je obična laž", navodi se u
zajedničkom saopštenju policije i BIA, koji su se pozvali na Čovićevu izjavu
prenetu u dnevnom listu Blic. Državne službe bezbednosti su zapretile da će
protiv Čovića podneti krivičnu prijavu zbog klevete, ukoliko odmah ne
podnese dokaze, ili se javno izvini i demantuje svoju izjavu.
Odmah nakon što je u utorak popodne objavljeno ovo saopštenje, Nebojša
Čović je održao vanrednu konferenciju za novinare na kojoj je rekao da se
ne plaši najavljene krivične prijave i da ne želi ništa da demantuje iz svog
jučerašnjeg obraćanja medijima: "Rekao sam vam, očigledno je neko želeo
da me impresionira, ali sve ovde što je napisano, u ovom saopštenju u ovom
prvom delu i u drugom delu i u trećem predstavlja neistinu. Evo pogledajte,
uzmite izvod iz obraćanja, postoji video i audio snimak. Kao da neko želi da
mi stavi u usta nešto što nisam rekao da mi se čini. A možda mi se čini da
sam i vas video i sebe da sam video i ne znam koga", kazao je Čović.
Nebojša Čović je istakao da su tvrdnje iznete u saopštenju MUP-a i BIE laž.
Naime, potpredsednik Vlade je podsetio da je u ponedeljak izjavio da mu se
"čini" da je prilikom hapšenja Miloševića video Spasojevića i Mileta
Lukovića, te da nije to eksplicitno zaključio: "To je istina. To šta je napisao
MUP, odnosno, pardon, ne znam ko je napisao, to su možda želje, možda je
novinar Blica pogrešio, on ima pravo da pogreši, ali policija nema pravo da
pogreši. Verujem da ćemo to razrešiti u okvirima Vlade, već smo se čuli
gospodin Mihajlović i ja i on je počeo da mi objašnjava nešto: pa znaš, pa
nije to u redu, a ja kažem: Dušane, lepo uzmi, evo poslaću ti ovo šta sam ja
stvarno izjavio. Inače sam ja na raspolaganju. To sam i njemu rekao.
Slobono, brate mili, krivična prijava – krivična prijava. Znači ulazimo u fazu
da će biti puno krivičnih prijava sa svih strana, ali i sa moje", rekao je Čović.

