
НИН: Везе тајне службе и хулигана - како су "Јањичари" преузимали Партизанове трибине
четвртак, 04 март 2021 13:04

 Садашњи високи руководилац у БИА Горан Цолић, начелник Пете контраобавештајне
управе, изабран је децембра 2014. као представник навијача у Скупштину ФК Партизан
и то када је навијаче предводила група на челу са сада покојним Александром
Станковићем званим Сале Мутави и Вељком Беливуком - Вељом Невољом, пише
недељник НИН.

  „Цолић је био у Петој управи, али не на руководећем месту, када је испред навијача на
предлог тадашњег и садашњег генералног секретара Владе Србије Новака Недића
изабран у Скупштину ‘црно-белих'“, пише НИН.   

Додаје се да је у Партизану био на функцији до краја 2016.

  

„Осим Цолића, испред навијача тада је такође на предлог Недића изабран и Ненад
Вучковић, који је у том тренутку био у Специјалној бригади Војске Србије. Вучковић, који
је од јуна 2016. до данас руководилац у Жандармерији, тада је заједно са Станковићем и
Беливуком преузео трибину и предводио навијање“, пише НИН.

  

НИН пише да је актуелна власт преко Недића, Цолића и Вучковића контролисала сва
дешавања на трибинама.
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„То се види и тако што су ‘Јањичари’ спречавали друге навијаче да вичу против
председника Србије Александра Вучића“, наводи се у тексту и додаје да су на сахрани
Станковића, који је убијен октобра 2016, били Недић, Вучковић, Беливук и Цолић.

  

„Беливук и његова група су ухапшени 4. фебруара 2021, али представници власти и
медији под њиховом контролом не спомињу везе ове групе и Недића, који је блиски
сарадник председника Вучића“, пише НИН.

  

Недељник НИН додаје да је садашњи начелник Пете управе Цолић те 2014, пре него што
је изабран у Скупштину ФК Партизан, имао посебне задатке у БИА, које добијају особе
од великог поверења.

  

„Прво је у марту 2014. био у групи агената БИА који су спроводили Дарка Шарића, нарко
боса, сада правоснажно осуђеног за кријумчарење 5,7 тона кокаина, који се тада
предао“, пише у тексту и наводи да је Цолић био један од двојице агената који су извели
Шарића из авиона.
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Исте те 2014. у новембру Цолић је, наводи НИН, седео у авиону иза лидера радикала
Војислава Шешеља, који је тада долазио у Србију након пуштања из Хашког трибунала.

  

Како пише НИН, Цолић и једна група агената БИА су „касније били мало скрајнути“, али
је доласком садашњег директора БИА Братислава Гашића 2017. „наставио да
напредује“.

  

„Када су новембра 2018. почели протести Један од пет милиона, Цолић је често долазио
на оне који су се одржавали у Београду, такође као очи и уши власти. Имао је значајну
улогу и на јулским протестима 2020. У тим протестима веома сумњиво је било
ангажовање хулиганских навијачких група чији су припадници изазивали насиље, а
виђени су у контактима са припадницима безбедносних служби. Сумња да је хулиганске
групе власт намерно ангажовала да би разбила јулске протесте, до данас се само
увећала“, пише НИН.

  

Недељник НИН наводи да је Пета управа, којом руководи Цолић, једна од значајних у
БИА и да за њу говоре да је „полиција у полицији“. Она служи за контраобавештајну
заштиту БИА и најважнијих државних органа, као на пример председника Србије. Након
реорганизације БИА 2018, ове управе су подељене под надлежност четири начелства –
за безбедност, оперативу, логистику и технику.

  

(НИН)
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