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БЕОГРАД – Шеф кабинета директора Безбедносно информативне агенције (БИА) Јован
Стојић потврдио је да је двочлана делегација БИА била на Равној гори где је положила
венац на споменик Дражи Михаиловићу.

  

Стојић је агенцији Бета рекао да у двочланој делегацији није био директор БИА.

  

Он није желео да каже ко су били чланови делегације, као ни да коментарише тај
догађај.

  

Делегација Српског покрета обнове (СПО) положила је, поводом годишњице погубљења
генерала Драгољуба Михаиловића 1946. године, венац на његов споменик на Равној
Гори.

  

Директор СПО-а Александар Југовић саопштио је да су венац на Равној Гори су
положили и представници БИА.

  

Потпредседник Санџачке демократске партије (СДП) и члан скупштинског одбора за
безбедност Мехо Омеровић изјавио је да је Дражу Михаиловића „осудио српски суд и да
га још ниједан суд није рехабилитовао”.

  

Поводом информације да је јуче на Равној Гори венац на споменик Дражи Михајловићу
положио и представник БИА и да је министар за дијаспору Срђан Срећковић
присуствовао помену, Омеровић је у изјави агенцији Бета запитао да ли је за
рехабилитацију надлежан суд или БИА.

  

СПО се залаже за рехабилитацију Михаиловића.

  

Вођа српских четника током Другог свестког рата Драгољуб Михаиловић стрељан је 17.
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јула 1946. године.

  

Нове комунистичке власти после рата ухватиле су га три месеца раније на Златибору.

  

Михаиловћу је суђено по оптужници од 47 тачака, а оптужбу је заступао Милош Минић.

  

Суђење је почело 10. априла, а завршено је 15. јуна 1946. Михаиловић је проглашен
кривим по осам тачака, између осталог за велеиздају и злочине против човечности.

  

Осуђен је на смрт и покопан у необележеном гробу за којим његови поборници и данас
трагају.

  

(Бета)
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