
Здравко Понош: Владимир Мацановић један од агента БИА који су малтретирали Катића. Пета управа БИА некада била елитна контраобавештајна управа, а сад се бави опозицијом, новинарима и односима у владајућој странци
среда, 13 октобар 2021 15:40

Потпредседник Народне странке Здравко Понош изјавио је да је откривен идентитет
једног припадника Безбедносно-информативне агенције (БИА) који је учествовао у
привођењу и пребијању члана Народне Константина Катића, и да је то Владимир
Мацановић.

  

Понош је на конференцији за медије рекао да су сазнали да су људи који су
малтретирали Катића припадници Пете управе БИА, која је, према његовим речима,
некада била елитни део састављен од најбољих припадника БИА и била је
контраобавештајна управа, а сада се баве опозицијом, новинарима и односима у
владајућој странци.

  

  

Он је рекао да је држава избушена са свих страна и да се држава не би могла
изненадити оним што се већ два пута дешава на Косову када би се БИА бавила оним
чиме треба.
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Председник Народне странке Вук Јеремић оценио је да се Србија у Европи може
упоредити само са Белорусијом, јер нема опозиције у парламенту, али и због тога што
припадници тајне полиције извлаче људе са радног места и туку због твита.

  

Он је рекао да то што тајна полиција пребија грађане због сумње да су нешто написали
подсећа на методе „Штазија“ и „Милошевићеву тајну полицију“ и да је следеће, ако се
овоме не стане на пут, могуће убијање политичких противника.

  

Јеремић је рекао да су 28. септембра обавестили јавност о пребијању Катића, а да
извршна власт до данас није реаговала и да је једино прекјуче реаговало тужилаштво
које је позвало Катића.

  

Он је додао да је Народна предузела кораке у вези са овим случајем и покренула
међународну акцију – упознала је са случајем специјалног известиоца УН за тортуру и
кажњавање, Европски комитет за борбу против тортуре, институтције ЕУ, Хјуман рајтс
воч, Амнести интернешенел, најавио да ће ангажовати вашингтонски канцеларију која је
специјализована за такве сличајеве.

  

Представник правног тима Народне Владимир Гајић рекао је да ће они допунити
кривичну пријаву у којој ће идентификовати Мацановића и предложити тужиоцу да
покрене процедуру и предложи да он буде у притвору јер омета истрагу, као и да ће
покушати да преко суда набаве снимке надзорних камера на којима би требало да се
види одвођење Катића и задржавање у аеродромским просторијама.

  

(Фонет)
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