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 "Агенти БИА су отмицу и мучење Константина Катића извршили веома бахато, нису
презали да оставе бројне доказе, које смо прикупили", каже за "Време" његов адвокат
Никола Лакић. Постоје бројни сведоци, број телефона са којег је звано, медицинска
документација... Све то указује на чињеницу да су добили наређење од самог врха БИА.
Велику захвалност дугујемо часним и поштеним припадницима БИА, садашњим и бившим,
који су правном тиму Народне странке дојавили одређене информације у вези са овом
отмицом, мучењем и злостављањем Катића"
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  Безбедносно-информативна агенција (БИА) обележила је свој дан у недељу 17.октобра и на делу показала да је то служба под командом Александра Вучића, који каопредседник Србије нема ни уставна ни законска овлашћења да њоме управља. Насвечаности, претвореној због медијског маркетинга у својеврстан игроказ, новинаре суводили по "тајним тунелима" иначе обичним ходником у сутерену зграде и довели дохола обновљеног Института за безбедност; директор БИА Братислав Гашић практично једеловао као статиста и чинило се да му је на моменте чак и неугодно што је уопште ту.   Иначе, када су новинарима доведенима до лабораторија за физичко-хемијска ибиолошка истраживања запослени – вероватно доктори наука – таман почели да говорешта ту раде, на сцену је истрчао Вучић. Пошто је Пинк свечаност у БИА преносио уживо,он је све "објаснио", исто као и у лето 2020. године кад је лекарима у Новом Пазаруобјашњавао шта је респиратор и чему служи.  Гашић ни на конференцији за новинаре није проговорио ни реч о резултатима рада БИАу протеклих годину дана као што су сви његови претходници радили. Једино што је наВучићево питање да ли је примио трећу вакцину одговорио са "да" и на потпитање "коју"одговорио "кинеску". Слично Вучићу, и некадашњи председник Србије Борис Тадић јеволео да говори на свечаностима БИА, али се тада директор Агенције обраћаозапосленима и јавности.  Иако закон о БИА забрањује партијску припадност, доласком напредњака на власт таодредба је "превазиђена". Бивши припадници БИА то илуструју и чињеницом да једеценијама, од појаве приватних факултета, вредило неписано правило да се у Службупримају само људи с дипломама државних факултета. О "непартијским кадровима"говори и случај актуелне Дијане Хркаловић коју режимски таблоиди сада "развлаче" понасловним странама, а некад су је ковали у звезде. Заборавља се да је она каопартијски кадар и активиста са Палилуле, чак и одборник, своју каријеру почела у БИАгде је завршила оперативни курс да би потом прешла у МУП, на место заменика шефакабинета, и онда је кренула муњевита каријера. Или пак посланик СНС-а у СкупштиниСрбије Мићо Роговић који је примљен у БИА као оперативац у Прибоју.  Председник омладине СПС-а у Земуну  Таквих случајева је поприлично, а људи из БИА о томе морају да ћуте. Ипак, не ћуте сви.Постоје и они који су помогли да се разоткрије идентитет батинаша који је крајемсептембра тукао и малтретирао члана Народне странке Константина Катића услужбеним просторијама БИА на београдском аеродрому, у присуству још двојицеколега.  "То су неспособни идиоти. Звати са службеног мобилног телефона човека, доћи саслужбеним возилом по њега, одвести га у присуству колега, провести аеродромом гдепостоје десетине камера, тући га и потом вратити, пред тим истим камерама", кажесаговорник "Времена", данас пензионер БИА "Чак и ако је, под туђим именом, прекоТвитера псовао фамилију Вучића, то није посао за БИА, него за обичну полицију, заштоиначе имају одељење за борбу против високотехнолошког криминала?"  Он ову ситуацију упоређује са временом Информбироа кад је Удба хапсила људе и слалана Голи оток због нечег што су можда само и помислили или полугласно изговорили. Тадније било друштвених мрежа, а да је било, мали би им био Голи оток.  Али, захваљујући инсајдерским информацијама из БИА, Катићев адвокат Никола Лакићдошао је до имена тог агента – реч је о Владимиру Мацановићу, припаднику Другогодељења Пете управе БИА, а објављена је и његова фотографија. Бивши припаднициСлужбе сматрају да је тиме Мацановићу "запечаћена каријера".  "Агенти БИА су отмицу и мучење Константина Катића извршили веома бахато, нисупрезали да оставе бројне доказе, које смо прикупили. Постоје бројни сведоци, бројтелефона са којег је звано, медицинска документација... Све то указује на чињеницу дасу добили наређење од самог врха БИА. Велику захвалност дугујемо часним и поштенимприпадницима БИА, садашњим и бившим, који су правном тиму Народне странкедојавили одређене информације у вези са отмицом, мучењем и злостављањем Катића.Те патриоте не могу да гледају и трпе све оно што се у БИА ради, а посебно чињеницуда се Служба претворила у Вучићеву преторијанску гарду и да у њој раде особе које сучланске карте СНС-а замениле значкама БИА", каже Лакић за "Време".  Он је рекао и да је из више извора добио информацију да Пету управу БИА остали изСлужбе зову "Гестапо". Два су разлога: први је начин њиховог рада и методе којима сеслуже, што се могло видети у случају Катића, а други је што је Пета управа поддиректном контролом шефа оперативе БИА Марка Парезановића – он управља њоме,начелник је само формално ту, да извршава његова наређења.  "Имамо апсолутно све информације о Мацановићу, али смо у јавност изнели само онекоје се односе на његов рад у БИА, јер не желимо да износимо детаље из приватногживота, као што ради БИА у својим таблоидима", каже Лакић.  Он је објаснио да је Мацановић венчани кум некадашњег заменика директора БИА, аданас посланика ПУПС-а Драгана Марковића Марконија.  "А некад су Вучићеви медији Марковића означавали као човека уплетеног у рекетирањеодређених бизнисмена. Вучић је лично захтевао истрагу против њега. Али, као и у свимдругим Вучићевим истрагама, и ова је завршена само на насловним странама‘Информера’ и ‘Српског телеграфа’", подсетио је Лакић.  Он је изнео и податак да је Мацановић некад био председник омладине Социјалистичкепартије Србије (СПС) у Земуну, а да му се на приватном профилу на Вајберу, уместосопствене, налази слика Слободана Милошевића.  "БИА одавно не ради по закону, а у њеном врху су људи без имало части и образа, саконтактима са организованим криминалним групама. Начелник Пете управе Горан Цолићизабран је у Скупштину Фудбалског клуба Партизан и то од стране групе која је тадапредводила навијање на ‘југу’, а на челу јој је био Вељко Беливук – Веља Невоља. Овоније изолован случај, већ је то модус операнди Вучићевог режима. Имамо чињеницу да јеБојан Димић, начелник Прве управе, настале спајањем Контраобавештајне и Управе заборбу против тероризма и организованог криминала, много пута виђен у ложи стадионаЦрвене звезде у друштву лица која се повезују са криминогеном средином, а сада је ичлан управе Спортског друштва Црвена звезда. Имамо и случај из Новог Сада, да јеначелник центра БИА који је седео у управи ФК Војводина са СлободаномМилутиновићем Снајпером, човеком бурне прошлости и занимљиве биографије, недавноухапшен."  На подсећање да је 2012. године тадашњи заменик шефа кабинета директора БИАМиодраг Лемајић био изабран у управу ФК Црвена звезда, Лакић је нагласио да то штовисоки службеници и функционери тајне полиције седе у управним одборимафудбалских клубова има једино у Белорусији, "и то довољно говори где нас води Вучић ишта планира да уради у наредном периоду".  
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  Службена тишина  Говорећи о случају Константина Катића, Лакић је објаснио да је, након што је правни тимНародне странке предао кривичну пријаву против врха БИА, она надопуњена и именомМацановића, чији су идентитет у међувремену сазнали. Такође и да је Катић добиопозив да се јави у Тужилаштво, као оштећени, 20. октобра, како би изнео све податке увези са кривичном пријавом и оним што му се десило, али да је тада штрајк адвоката, паће вероватно бити одгођено.  "Очекујем да Тужилаштво, након што саслуша Катића, приведе и лиши слободеМацановића, који га је отео, злостављао и мучио и тиме починио низ кривичних дела, каои да покрене поступак против осталих наведених у кривичној пријави. Осим што јеМацановић починилац тешких кривичних дела, он ради на таквој позицији да може даутиче на сведоке, уништи или прекроји доказе, али и због великог узнемирења јавности,која је суочена са чињеницом да БИА отима, злоставља и мучи људе."  Изостанак реакције БИА на оптужбе о отмици и злостављању Катића је, премамишљењу Лакића, само доказ да су изнели апсолутну истину и да зато Служба, прекорежимских медија, другим темама покуша то да заташка, зато што је у све умешан и врхБИА.  На питање да ли страхује да ће неки докази нестати, рецимо снимци аеродромскихбезбедносних камера, као што је то било случај несреће на наплатној рампи кодДољевца, Лакић је одговорио да је суду поднет захтев за обезбеђење доказа, како би сеприбавили они који су важни за даљи ток поступка, "а пре свега снимци са надзорнихкамера на аеродрому, којих има много".  "Упозоравамо Гашића, Парезановића, Цолића и све друге функционере БИА да се неиграју и не покушавају да униште доказе, јер као што смо темељним радом открилиидентитет батинаша Мацановића, открићемо и све остало. У Дољевцу је нестало дваминута снимка, а у овом случају постоје четири сата снимака, са већег броја надзорнихкамера", навео је Лакић.  Он је додао и да се обратио и Заштитнику грађана, како би утврдио све неправилности ураду БИА у Катићевом случају јер би се тако и кроз институције дошло до одговора ко јеод функционера БИА и на који начин наредио отмицу и злостављање. Лакић не веруједа је о томе постојао писани налог нити да је написан извештај, јер је вероватно сверађено усменим путем, пошто су агенти БИА стално телефонски комуницирали са неким,а малтретираног су, док је три сата клечао на поду, сликали и снимали мобилним и тајматеријал исто неком слали.  Лакић подсећа на члан 11. Закона о БИА који каже да о пословима из своје надлежностиАгенција обрађује, чува и користи прикупљене информације и документацију, о чемуводи одговарајуће евиденције и обезбеђује заштиту њихове тајности. Члан 12, с другестране, доказује да тројица агената нису имали законско право да уопште одведуКатића, а гласи: "Припадници Агенције распоређени у посебне организационе јединицеиз члана 6. овог закона у откривању, праћењу, документовању, спречавању, сузбијању ипресецању делатности организација и лица усмерених на вршење организованогкриминала и кривичних дела са елементом иностраности, унутрашњег и међународногтероризма и најтежих облика кривичних дела против човечности и међународног праваи против Уставом утврђеног поретка и безбедности Републике примењују овлашћењаутврђена законом и другим прописима које примењују овлашћена службена лица ирадници на одређеним дужностима министарства надлежног за унутрашње послове, ускладу са прописима о унутрашњим пословима." Катић се није теретио нити за једно одтих кривичних дела.  И за крај, још једна "пикантерија" из рада БИА – на обележавању годишњице новинарису одведени у такозвану "ситуацију собу" београдског Првог регионалног центра, одаклесе прате и надзиру све акције, и тамо су им приказани снимци из неких акција, поредосталог и оне против групе Вељка Беливука у Ритопеку. Испада да је БИА инсталиралакамере и снимала кад су људе одводили унутра да се више никад не појаве и да никоније реаговао; снимали су и како се инсценира саобраћајна несрећа да се елиминишеевентуална полицијска "контрапратња". Вучић је потом, у обраћању новинарима,похвалио припаднике БИА, "који су ризиковали животе" да би озвучили аутомобиле текриминалне групе и поставили камере око куће у Ритопеку.  На жалост таблоида, који су писали о накнадно откривеној "соби смрти" и начину на којије накнадно откривена – наводно је полицији то одао један члан групе – на свечаности уБИА је речено да је то њихова заслуга, јер су специјалном камером претраживали иснимали канализацију, па тако дошли и до те просторије.  ( Време )
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