
Александар Вучић на обележавању Дана БИА: Ја немам појма ни да ли се Слободан Миленковић премешта, ни да ли се не премешта. Нећу да дозволим да опстану лажи о умешаности било кога из моје породице, или мене лично, у аферу „Јовањица“
недеља, 17 октобар 2021 12:17

Председник Србије Александар Вучић присуствује обележавању Дана
Безбедносно-информативне агенције, поводом 19 година од њеног оснивања.

  

Свечаност је почела нешто после 11 сати.

  

Вучић и директор БИА Братислав Гашић положили су венац испред меморијалног зида у
знак сећања на погинуле припаднике Агенције.

  

"БИА је стуб одбране против тероризма, иностраних служби, БИА је та служба која вам
даје сигурност, независност, самосталност, без њеног успешног рада ничега не би било",
рекао је Вучић.

  

Вучић је казао да БИА може да одговори изазовима савременог друштва.
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"Дивни људи у БИА су живот посветили сигурности ове земље, борби против тероризма
као и вишим, националним интересима, који су увек на дужности, они раде 24 сата
дневно,а седам дана у недељи".

  

Вучић је посебно захвалио свима онима који су ризиковали у претходном периоду.

  

"Неки људи су ризиковали и сопствене животе, али су знали за шта се боре, за
безбедност државе", нагласио се председник.

  

"Хвала и што чувате наште традиционалне вредности, што разумете кроз шта је све
Србија морала да прође".

  

"Наш посао је да имате још веће капацитет, да нађете људе који су верни Србији и који
ће да наставе тамо где сте ви стали. Молим вас да се ослоните на младе људе, на младе
кадрове, много сам их видео данас и посебно сам срећан што сам видео да су људи
много задовољни јер смо после 20 година обновили скоро све и направили да БИА буде
најснажнија у својој историј".

  

Вучић је честитао на резултатима и на храбрости, и пожелео да имају што мање посла.

  

Косово и Метохија

  

Одговарајући на питања новинара, Вучић се осврнуо на дешавања на Косову и Метохији.

  

Председник је рекао како никада неће моћи да каже да је дивно што је Срећко
Софронијевић рањен.

  

"Мени је било довољно да кажем људима: 'Прочитајте своја саопштења', рекао сам да
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желимо најбоље односе са Великом Британијом, што је тачно. Много су нам помогли око
набавке астразеника вакцина, око Моравског коридора, и увек ћу желети да имамо
најбоље односе са Великом Британијом, јер су велика сила, али прочитајте то
саопштење Приштине. На то ништа друго не можете да кажете осим 'немојте да нам
вређате интелигенцију'. Можда је ова моја реченица претерана, али сам рекао истину.
Да 8 пута упадате са оружањем, да оставимо по страни што немате право да упадате на
север Косова, знате шта смо договарали у Бриселу, немојте то да радите".

  

"Очекујете да кажемо: 'Баш је дивно што сте упуцали Срећка Софронијевића', ја то не
могу и нећу да кажем. Шта би било да је Софорнијевић погинуо?"

  

Председник ће током посете обићи лабораторије БИА и Оперативни центар Београдског
центра БИА.

  

Иначе, у Србији су цивилни безбедносно-обавештајни послови први пут институционално
организовани Законом о допуни и измени устројства Централне државне управе из
1899. године.

  

Тим законом, у оквиру Министарства унутрашњих дела формирано је Одељење за
поверљиве полицијске послове, са задатком "да се стара за одржавање унутрашњег
државног поретка и опште земаљске безбедности".

  

Делокруг рада тог одељења обухватао је обавештајне и контраобавештајне послове,
сузбијање антидржавне пропаганде и хајдучије, супротстављање тероризму, корупцији.
За првог начелника именован је Јован С. Миловановић, оснивач српске стенографије.

  

Одељење за поверљиве полицијске послове организовано је по угледу на тајне полиције
Француске и Аустро-Угарске, а законом је било прописано да Одељење, поред
начелника, има секретара и ниже службенике, као и засебну архиву у којој су се, "под
нарочитим надзором и старањем начелника", чували "сви акти поверљиве природе".
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  Указом краља Александра Обреновића, послови Одељења за поверљиве полицијскепослове 1900. године прешли су у надлежност Полицијског одељења при Министарствуунутрашњих послова.  Уважавајући значај првог законског уређивања цивилних безбедносно-обавештајнихпослова у Србији, Безбедносно-информативна агенција обележава 17. октобар као својдан.  Данашња БИА формирана је Законом о Безбедносно-информативној агенцији, који јеступио на снагу 27. јула 2002. године. БИА је цивилна, национална служба безбедности идео је јединственог безбедносно-обавештајног система Србије.  Основни задаци БИА су заштита безбедности Србије, откривање и спречавањеделатности усмерених на подривање или рушење Уставом утврђеног поретка,истраживање, прикупљање, обрада и процена безбедносно-обавештајних података исазнања од значаја за безбедност земље и информисање надлежних државних органао тим подацима, као и обављање и других послова одређених Законом.  Људи, примите трећу дозу вакцине, ја ћу то да учиним за који дан!  Председник Србије Александар Вучић који присуствује обележавању ДанаБезбедносно-информативне агенције, поводом 19 година од њеног оснивања,одговарајући на питања новинара, открио је када ће примити трећу дозу вакцине противкорона вируса  - Модерна стиже у новембру, ускоро ћемо имати дозволу за вакцину Спутњик В, рускевакцине произведене у Србији. Наша фабрика вакцина за Синофарм напредује изузетнодобро. Набавили смо нове лекове, сад видим да су почели више да их користе лекари.Покушаћемо да спасимо што је више живота - рекао је Вучић и додао:  - Ја ћу трећу кинеску вакцину да узмем, као прве две, то ћу да узмем за који дан, у рокуод 7 дана. Позивам све људе да приме трећу дозу вакцине.  Јовањица   На питање новинарке Н1 да ли је премештање начелника одељења за сузбијањенаркотика Слободана Миленковића, човека који је радио на откривању случајаЈовањица, у одељење за ратне злочине нека врста казне због откривање Јовањице,Вучић је рекао да је "јасно из онога што ви радите свакога дана да би неки желели дакадрирају по МУП и БИА у складу са својим политичким преференцијама"  - Наравно да није. Ја немам појма ни да ли се премешта ни да ли се не премешта, нити јето мој посао. Тог човека сам упознао кад су га Небојша Стефановић и Дијана Хркаловићпредложили за неку награду, ја сам му је лично уручио. Немам појма ни шта ради, какоради и колико ради. Али ми је јасно из онога што ви радите свакога дана да би некижелели да кадрирају по МУП и БИА у складу са својим политичким преференцијама.Тога не сме да буде, ни у полицији ни у БИА професионалне вредности које некопоседује марљивост, одговорност, посвећеност, озбиљност морају да буду јединикритеријуми. Не могу да одговорим на Ваше питање јер не знам да ли се то догађауопште, јер то није мој посао, а још мање је то посао телевизије Н1, још мање посао некихдругих политичара. То ћу препустити полицији и БИА.    - Уколико постоји било чија кривица ти људи ће одговарати. Већ су провели две годинеу притвору, иде судски поступак и суд ће у складу са законом донети пресуду. Тачка.   - Постоји и други део те Јовањице, то су све које немају везе са извршењем тогкривичног дела већ са извршењем много других кривичнох дела, ато су  несносне ибесмислене лажи које две године слушам и када се каже Јовањица требало би да секаже нешто лоше о било коме од нас. То нећу да дозволим ни вама ни било кога другом.Тог дана кад ме је позвао Стефановић ја сам рекао наравно, хапсите све, када ме јеобавестио да креће... Али за причу о умешаности било кога из моје породице, или мојелично, нећу да дозволим да такве лажи опстану, не само у правном промету већ и уполитичкој јавности.   - Срећом, правоснажном судском пресудом је показано да сте говорили лажи по питањучланова моје породице. Никада те људе нисам ни видео ни чуо, али никада то нисмочули ни од једног од полицајаца, па чак ни од господина Миленковића и он је говорио усвојим изјавама да то немам никакве везе са нама. Па што би му се неко светио? Нисамбаш сигуран да разумем. Уколико се допада неко на Н1, тај не сме да буде више нанеком другом месту или сме да напредује, а ако вам се не допада онда тај сме само даназадује.   - Неће одлучивати ни партија на власти, ни опозиционе партије, али ни медији ко ће штада ради у МУП и БИА.  (Б92-Информер)  
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