
Небојша Стефановић: Истрага о Дајрект медији трајала више година и није политички прогон, већ се ради о великој пљачки грађана Србије; Возило с фудбалерима Звезде није оклопно, то је пресвучени камиончић
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Министар полиције Небојша Стефановић потврдио је да су по налогу Тужилаштва
ухапшени одговорно лице "Дајрект медије" Ј.С, као и два одговорна лица РТС М.Ђ.Ј. и
М.К. која су тада била директор маркетинга и комерцијале у РТС. Како је рекао
Стефановић, укупна штета за РТС је 688 милиона динара.

  

  

„Истрага о Дајрект медији трајала је више година. То није политички прогон, већ се ради
о великој пљачки грађана Србије", рекао је Стефановић на ванредној конференцији за
новинаре у Београду поводом тог случаја.

  

Стефановић је навео и да је полиција расписала потрагу за Ј.Д, бившим одговорним
лицем "Дајрект медије".

  

Стефановић је похвалио припаднике полиције и Тужилаштва и нагласио да је то
озбиљна истрага која је трајала више година и да није било лако доћи до података.
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"Ово је резултат рада озбиљних професионалаца. Заједнички напор државних органа
који су били у обавези да утврде где је нестао тај новац. Случај ће са оптужницом ићи
пред судом. Ово је један од примера како је пљачкан РТС, односно грађани србије.
Укупна штета за РТС је 688 милиона динара, штета за грађане Србије, ми то сви
финансирамо, ми ова лица сумниичимо да су учествовала у озбиљним кривичним
делима, 688 милиона динара је завршило у нечијим џеповима", рекао је Стефановић.

  

Како је објаснио, одговорна лица у Дајрект медији су осумњичена да су у договору са
запосленима у Маректингу РТС-а закључивала уговоре штетне по РТС, односно по
грађане Србије, јер они плаћају тај јавни сервис.

  

Дајрект медија је, по речима Стефановића, у периоду од 2009. до 2018. године добијао
попусте на цену емитовања реклама, као и на одреЂену број секунди без накнаде,
супротно званичницима ценовницима РТС. Уговори о тим попустима су се односили на
оглашавање за време преноса утакмица Лиге шампиона и Лиге Европе, као и
приказивања серија "Непобедиво срце" и "Мој рођак са села 2".

  

"Ради се о озбиљном кривичном делу којим је новац граЂана Србије завршио у
приватним џеповима", рекао је Стефановић и додао да ће тај случај којим се бавило
Тужилаштво за организовани криминал, "са оптужницом ићи на суд".
  
  Запослени у маркетингу РТС-а који су данас ухапшени се сумњиче да су злоупотребили
положај на тај начин што су, како је навео министар, "након анализа потрошеног буџата
од стране Дајрект медије, којом је установљено да та компанија није испунила износ
годишњег буџета за који се уговорно обавезала и на основу чега је добила попуст на
цене, који је ишао и до 30 одсто, поред попуста на који су имали право као и други
оглашивачи", нису предузели ништа да умање остварени попуст.
  
  Стефановић је рекао да је "случај пљачке РТС-а" један од примара да су представници
бивше власти имали послове са државом којим се богатили.
  
  Истакао је да је истрага о пословању "компаније Драгана Ђиласа" обављена
професионално и ни под каквим притиском.
  
  "Драган Ђилас тврди да је пренео управљчка права у Дајрект медији, али то не значи
да не ужива у приходима и профиту компаније", рекао је Стефановић.
  
  По речима Стефановића, Демократска странка док је на њеном челу био Ђилас је од
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од својих локалних одбора тражила да предлажу судије и тужиоце из својих средина
који ће бити погодни за власт.

  

Министар је навео да је Ђилас док је био на власти у своје четири фирме остварио
промете од око 60 милијарди динара.

  

Ако је возило 'које личи на оклопно' нерегистровано, поднећемо пријаву

  

Министар унутрашњих послова Србије Небојша Стефановић изјавио је данас у Београду
да возило на којем су се у среду увече после утакмице провозали фудбалери "Црвене
Звезде" није војно, ни полицијско, и да проблем види само у случају да то возило није
регистровано због чега би могла бити поднета пријава за саобраћајни прекршај.
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Он је рекао да је то "камиончић ТАМ" који је "пресвучен пластиком која треба да
подсећа на неко борбено возило".

  

Стефановић је рекао да је на синоћној утакмици "Црвене Звезде" и "Јанг бојса" било
50.000 људи и да "није било више од два инцидента" нити угрожавања  безбедности, те
да полиција није морала да реагује, Министар је рекао да се нада да ће и друге спортске
утакмице протећи у таквој атмосфери.

  
  

KO JE OSOBA SA FANTOMKOM KOJA JE UPRAVLJALA OKLOPNIM VOZILOM?!
  
  Niko verovatno nije primetio da je oklopnim vozilom upravljala za sada neindetifikovana osoba
koja je imala fantomku!
  I ovo nikako nije tamic,ovo je oklopno vozilo! pic.twitter.com/Fm3yKlwPdf

  — Marko Dragoslavic(Operativac iz Zemuna) (@tamodaleko) August 28, 2019   
  

KOLIKO SAM JA VIDEO ONO SE RADI O ONOM TAMICU TAM KAMIONU KOJI JE
PRESVUCEN NEKOM PLASTIKOM!
  
  Stefanovic
  "Koliko sam ja video ono se radi o onom tamicu tam kamionu koji je presvucen nekom
plastikom,videli ste to ima tockove. To su vozila koja se kupuju na vojnim otpadima!"
  pic.twitter.com/LBXGWCYm6F

  — Marko Dragoslavic(Operativac iz Zemuna) (@tamodaleko) August 28, 2019    

Министар полиције је поновио да "не види никакав проблем" ни у томе што је тенк
постављен испред стадиона "Црвене Звезде" и рекао да не разуме зашто се већ два
дана о томе толико прича и пише у медијима.

  

Стефановић за Инсајдер: Немамо информације да је то возило имало пиротехнику
на себи  - нисам се тиме
бавио, нити ми је то
било превише важно

  

Министар унутрашњих послова Небојша Стефановић изјавио је на конференцији за
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новинаре да је возило у којем су се возили навијачи Црвене звезде заправо ТАМ камион
„који је пресвучен неком пластиком“, као и да су навијачи желели да га направе „да
подсећа на војно возило“. Министар је рекао и да полиција треба да утврди да ли је
возило регистровано.

  

  

На питање новинара Инсајдера зашто је полиција дозволила да се возило са
пиротехником, за које се не зна ни да ли је регистровано, вози по градским
улицама, министар је рекао да не зна и да се тиме није бавио.

  

  

„Не знам да ли је возило регистровано, нисам се распитивао. Проблем видим само у
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случају да возило није регистровано, због чега би могла бити поднета пријава за
саобраћајни прекршај. Немамо информације да је имало пиротехнику на себи. Нисам
се тиме бавио, није ми то било превише важно“, поручио је министар.

  

Рекао је и да мисли да су навијачи хтели од тога да направе кореографију, као и да
навијачи Црвене звезде очигледно некоме сметају.

  

„Не видим ово као превелику тему о којој цела земља бруји, врло ми је то незанимљиво
као тема“, каже Стефановић.

  

Рекао је, међутим, да ће „замолити директора“ (полиције Владимира Ребића) да провери
све аспекте и кретања возила.
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„Консултовали смо се с Министарством одбране, таква врста оклопног возила у
Србији не постоји. Ово су возила која се купују на војним отпадима, ви можете да их
купите“, рекао је министар.

  

Стефановић је коментарисао и упоређивање постављања тенка испред стадиона
Црвене звезде с хапшењем особа које су на протесту „Један од пет милиона“ носиле
импровизована вешала .

  

"Коме то тенк прети? Вешала прете, њихова порука је била 'вешаће све који не
мисле као они'"

  

„Коме то тенк прети? Вешала прете. Њихова порука је била ’вешаће све који не мисле
као они’“, навео је министар.

  

Министарство одбране је раније саопштило да се по изгледу возила у којем су се возили
навијачи Црвене звезде након синоћње утакмице „не може закључити” да је у питању
оклопно возило. Министарство истиче и да то возило не постоји у Војсци Србије.

  

Фудбалери Црвене звезде синоћ су се пласирали у Лигу шампиона. Победа је
прослављена вожњом на војном возилу, које је пратила велика група навијача уз
пиротехнику. Према наводима медија, на возилу су били и поједини играчи фудбалског
клуба Црвена звезда.
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  Како се види на снимцима, полиција је све време мирно посматрала како возило излазиса стадиона.  Управа клуба објавила је на својој Фејсбук страници фотографије возила. Истимвозилом, како пише Бета, била је планирана и прослава прошлогодишњег освајањатитуле шампиона Србије, која је тада отказана због невремена.  Претходно је испред стадиона Црвене звезде постављен тенк, за који је министарполиције Небојша Стефановић рекао да је макета и „нешто што подсећа на тенк“.  Министар је рекао и да се тужилаштво изјаснило да у случају постављања тенка немаелемената кривичног дела, нити места за поступање полиције.  Стефановић је данас изјавио и да је макети тенка која је постављена испред стадионаЦрвене звезде дато „превише пажње” и не може да разуме оне који су навели да је то„симбол деведесетих”.  Европска фудбалска унија (УЕФА) је саопштила јуче да је обавештена да постављањестарог расходованог тенка испред стадиона „Рајко Митић” нема политичку конотацију,као и да је навијачка група Црвене звезде добила одобрење надлежних органа зањегово постављање.  Министар омладине и спорта Вања Удовичић није желео јутрос да коментаришедемилитаризовани тенк, наводећи да не жели да говори о стварима које се дешавају ванспортских борилишта.  Фудбалски клуб Црвена звезда се није оглашавао поводом ових догађаја.  "Не разумем оне којима је макета тенка испред стадиона симбол деведесетих, то јеполитичка игра опозиције за неку врсту напада на председника Вучића“  Министар унутрашњих послова Небојша Стефановић изјавио је данас да је макети тенкакоја је постављена испред стадиона Црвене звезде дато “превише пажње” и поновио једа је у Тужилаштву констатовано да у том случају нема елемената кривичног дела.  

 8 / 9



Небојша Стефановић: Истрага о Дајрект медији трајала више година и није политички прогон, већ се ради о великој пљачки грађана Србије; Возило с фудбалерима Звезде није оклопно, то је пресвучени камиончић
среда, 28 август 2019 18:05

   “Ради се о макети, што је потврдило и Министарство одбране, некадашњем возилу којеје онеспособљено, које нема мотор и које не може да угрози било чију безбедност”,поновио је Стефановић за ТВ Хепи.  Он је упитао зашто они којима је сметала макета тенка “нису уложили такву енергију ибили гласнији” када су недавно нападнути Звездини навијачи у Книну.  “Жао ми је што су тада ћутали, жао ми је што су тада били врло објективни”, рекао јеСтефановић.  Како наводи, макета тенка је део кореографије Звездиних навијача и симболише да сукао спортски клуб јаки.  Министар је додао да не може да разуме оне који су навели да је то “симболдеведесетих”.    „Очигледно је да је ово требало да послужи као политичка игра за неку врсту нападапре свега на председника Александра Вучића, јер сада је он крив и за ово, јер је крив засве што се деси. То је очигледно политиканство једног дела опозиције који нажалостнема шта друго да покаже“, рекао је Стефановић.  (Агенције, Инсајдер )  
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