
Момир Стојановић: Снимци с Дачићем нису процурели у јавност ни из једне од три службе безбедности, кривично гонити одговорне за одавање службене тајне
уторак, 08 септембар 2015 13:28

Председник Одбора за контролу служби безбедности Момир Стојановић каже да не зна
како су снимци састанака врха МУП-а са Родољубом Радуловићем доспели у јавност.

  

  

Он је додао да је чврсто убеђен да нису процурели ни из једне од три службе
безбедности.

  

Стојановић је подсетио да су безбедносне службе те снимке проследиле надлежном
тужилаштву, као и да их имају и суд и полиција.

  

Он је рекао да је потребно истражити одакле су снимци доспели у јавност, да ли из
тужилаштва или суда.

  

"Све док они који раде у институцијама и сектору безбедности не буду кривично гоњени
за неодговорно понашање и одавање службене тајне, ово ће нам се понављати", рекао
је Стојановић.

  

Додао је и да би, да је на месту надлежних у тим институцијама, прекинуо све
активности док се не открије ко је, зашто и на који начин омогућио да снимци доспеју у
јавност.

  

"Очекујем да ће надлежни органи утврдити и открити како су снимци доспели у јавности
и да ће одговарати онај који је то учинио", рекао је председник скупштинског Одбора за
контролу служби безбедности.
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Мрежа за истраживање криминала и корупције, КРИК, објавила је јуче на свом сајту
снимке сусрета Радуловића са врхом МУП-а, укључујући тадашњег министра полиције
Дачића, 2008. и 2009. године.

  

Како наводи тај сајт, Радуловић се од новембра 2008. до априла 2009. године девет пута
састао са људима из врха МУП-а, а на снимцима се виде Дачић, његов саветник за
националну безбедност Ивица Тончев, шеф кабинета Бранко Лазаревић и заменик шефа
кабинета Вања Вукић.

  

(Танјуг)
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