Директор полиције заташкава
„случај Поточари“?
Извор: Данас, 03.04.2018.Аутор: Ј.Диковић.Ко је и зашто незаконито прикупљао изјаве о чувању тајности
података, које тужилаштво користи у случају против бивших
полицајаца Милана Думановића и Младена Трбовића
Директор полиције Владимир Ребић депешом је наложио уништење
свих Изјава о чувању тајности података, а управо на основу њих
тужилаштво заснива свој случај против двојице, сада већ бивших
полицајаца, Милана Думановића и Младена Трбовића за наводно
одавање службене тајне у случају „Поточари“.
Након што је утврђено да су Изјаве о чувању тајности података
прикупљене од запослених на незаконит начин, што је потврдило
и Министарство правде, а поступак наџора преузео и Заштитник
грађана, Ребић је у фебруару ове године наложио да се те
изјаве униште, што је и учињено.
Како за Данас истичу у Синдикату полиције Слога, тим налогом
директора полиције могуће је да се ствара простор за
евентуалну злоупотребу и манипулацију таквим материјалним
доказима која су у поседу тужилаштва и суда, конкретно
изјавама које гласе на име Думановића и Трбовића. Њима је
2008. 2009. и 2015. године дато да потпишу Изјаве о чувању
тајности података на основу којих се сада против њих води
поступак, а из Синдиката полиције Слога наводе да је Думановић
потписао ту изјаву, а да је Трбовић одбио, те да је његова
изјава на крају фалсификована. Један полицајац из Управе
криминалистичке полиције је затражио мишљење Министарства
правде које је утврдило да прикупљање оваквих изјава није у
складу са Законом о тајности података, па остаје нејасно зашто
су биле и потребне.

Председник Синдиката полиције Слога Драган Жебељан
– У овом случају, члан нашег синдиката који је открио и
редовним каналима указао Управи криминалистичке полиције на
незаконитост, кроз прибављено мишљење Министарства правде о
незаконито узетим Изјавама о чувању тајности података, бива
дисциплинован покретањем дисциплинског поступка за наводну
тешку повреду службене дужности – понашање које штети угледу
МУП-а. Истог дана, дакле 9. фебруара 2018. када је директор
полиције дао налог да се униште све незаконито прикупљене
изјаве о чувању тајности података, против колеге је поднета
иницијатива за покретање дисциплинског поступка, што
представља одмазду и штетну радњу која је према њему
предузета. О овоме је синдикат обавестио Заштитника грађана
који врши наџор над тим предметом, истиче за наш лист
председник Синдиката полиције Слога Драган Жебељан.
Како указује, стиче се утисак да сва добронамерна указивања на
незаконитост или на неправилност, у МУП-у дочекују као напад
на нечију сујету или непријатељско деловање појединца или још

горе синдиката.
– Уместо да заједнички радимо на решавању незаконитих
активности, бивамо окарактерисани као непријатељи, криминалци
или они који желе да наруше углед МУП-а. Против оних који се
труде да докажу неправилност у раду креће покушај
дисциплиновања, упућивање „добронамерних савета“ да се смири,
некада отворених претњи, а на крају обично у монтираном
дисциплинском поступку бива дисциплинован отказом, наглашава
Жебељан.
Држава Србија кривично прогони Думановића и Трбовића, а
требало би да их награди за храброст или им додели статус
узбуњивача, јер су јавно проговорили о нелегалном боравку
припадника Одељења за опсервацију и документовање (ООД) МУП-а
на комеморацији жртвама геноцида у Сребреници 2015, када је
нападнут тадашњи премијер Александар Вучић.
Њихови адвокати су на припремном рочишту доставили суду све
релевантне материјалне доказе које је прикупио Синдикат
полиције Слога и предложили да се поново испитају сви сведоци
из истраге, као и Думановић и Трбовић. С друге стране,
тужилаштво инсистира да је довољно да се на суду само
прочитају искази које су сведоци дали у истрази, међу којима
су и искази секретарке Управе криминалистичке полиције МУП-а
Србије, Дијане Хркаловић, као и директора полиције Владимира
Ребића.
Виши суд у Београду заказао је за 28. мај почетак суђења
Думановићу и Трбовићу. Одбрана захтева да суђење буде јавно,
чему се тужилаштво противи.
Хронологија случаја
Након што су у августу прошле године поднели кривичне пријаве
против Дејана Миленковића, начелника Службе за специјалне
истражне методе, Горана Нешића, начелника ООД-а, Томислава
Радовановића, заменика начелника ООД-а и Дијане Хркаловић,
секретарке Управе криминалистичке полиције МУП-а Србије, због

злоупотребе службеног положаја и трговине утицајем, сматрајући
их одговорним за наредбу да тајно снимају комеморативни скуп у
Поточарима када је нападнут Александар Вучић, за Милана
Думановића и Младена Трбовића су уследили тешки тренуци.
Њихове кривичне пријаве су убрзо одбачене, потом су 31.
децембра 2016. ухапшени „због постојања основа сумње да су
извршили кривично дело одавање службене тајне“, затим су
пуштени из притвора, а након тога, прво Трбовићу, а потом и
Думановићу уручени су откази, а цео случај је тужилаштво
прогласило државном тајном. Такође, Министарство сигурности
Босне и Херцеговине, Дирекција за координацију полицијских
тела БиХ није била обавештена о доласку полицијских службеника
из Србије, Милана Думановића, Томислава Радовановића и Нешић
Горана на скупу у Поточарима 2015. године, што потврђује
наводе Думановића о нелегалном радном ангажовању полицајаца из
Србије у суседну државу.
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