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Министар безбедности БиХ Драган Мектић потврдио је за Н1 да државне безбедносне
службе располажу информацијама да удружење "Србска част" ради на формирању
паравојних формација у Републици Српској, као и да ће детаљан извештај бити
достављен Тужилаштву Босне и Херцеговине.

  

  

"Поседујемо одређена сазнања о постојању парабезбедносне групе, нека смо
документовали, и све што имамо и чиме располажемо ћемо доставити Тужилаштву",
изјавио је Мектић за Н1.

  

Додаје како у политичком смислу би поставио одређена питања, која треба истражити.

  

"Коме је битно да постоји једна таква парабезбедносна група, ко је опремао, за које
потребе, према коме је усмерена и зашто је уопште била саставни део дефилеа, шта
значи да неко жели да је покаже и да да сазнања да располажу са групом која се
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експонира и са оружјем и са униформом и са неком врстом унутрашње организације, ко
је финансира итд", изјавио је министар Мектић.

  

Портал Журнал је раније објавио причу о члановима удружења "Србска част" који како
наводи портал врше регрутацију особа из криминалног миљеа који ће чинити окосницу
будуће паравојне формације. Током обележавања неуставног Дана Републике Српске
припадници ове јединице били су и на улицама Бањалуке.

  

У тексту се наводи како имају директну подршку из Москве, као и да су се прошлог
месеца састали с председником РС Милорадом Додиком, и сликали се у сали Народне
скупштине Републике Српске.

  

(Н1)

  

Видети још: Милорад Додик: Нису тачни наводи да уз помоћ Русије правим паравојне
формације

  

Гардијан: Додик ствара плаћеничку војску коју регрутује у српском подземљу, а
обучавају их Руси у Нишу
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