
Драган Мектић: По налогу Додика и СНСД направљена "харанга" против мене из Бањалуке
четвртак, 09 март 2017 13:25

Министар безбедности БиХ Драган Мектић истакао је данас да је направљена "харанга"
против њега из Бањалуке, те је оптужио поједине медиј и новинаре да по налогу СНСД
и Милорада Додика пишу против њега.
  
  

  

Нагласио је како се помоћу Фонда за стратешку културу врши дестабилизација БиХ и
нападају институције и појединци који желе направити ред и дисциплину.
  
  - Александар Вучић долази из Београда да, како је рекао, прави мир и помирење с
Бошњацима, а нас хоће да истерају из Сарајева да не радимо на помирењу. Знате
зашто? Након што је дошло до кризе због ревизије тужбе врло брзо је Никола Шпирић
заказао састанак са делегацијом СДА у којој су били Елвир Чамџић и Асим Сарајлић у
Лукавици и Шпирић је предложио да се истера Савез за промјене, а да ће заузврат Срби
отићи - рекао је Мектић, преноси Клиx.ба.
  
  Истакао је и како Додик и СНСД имају уговор с лобистичком кућом у САД у коју плаћају
90.000 долара месечно, плус трошкове телефона, репрезентације и путне трошкове које
направи та кућа.
  
  - Док Додик троши паре вани, у РС у просвета и полицајци још нису добили плате, а
пољопривредници штрајкују због неуплаћених потицаја, али они њима нису битна
категорија. Ипак, лобистичке куће неће помоћи да Додик буде скинут са црне листе -
поручио је Мектић.
  
  Он је на конференцији за медије прочитао поруке које му је слала потпредседница
Високог судског и тужилачког савета БиХ Ружица Јукић о томе како је штитила Србе у
правосудним институцијама који су требали бити смењени.
  
  - Какви смо ми то Срби да нас морају штитити?'Ја иза таквих Срба не стојим. Она се
хвали да је бранила оне који су требали бити суспендовани. Ја нисам. Не дај ми Боже да
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сам под њеном заштитом - рекао је Мектић, преноси Н1.
  
  Јукић је позвао да затражи истрагу против саме себе због исплата дневница и
активности за време док је обнашала функцију дисциплинског тужиоца.
  
  Мектић и Јукић недавно су заједно учествовали у једној од емисија на Федералној
телевизи и у ј којој је Јукић оптужила Мектића да је кривотворио факултетску диплому.
Мектић је данас новинарима поделио уверење којим се доказује да је завршио студиј за
унутрашње послове и стекао звање дипломираног криминалисте. Председнику ВСТС
Милану Тегелтији који је изјавио да ће доћи до проветравања у правосудним
институцијама поручио је да не “проветрава већ да широм отвори врата, окречи, изнесе
намештај и поново унесе”.

  

(Блиц, Кликс.ба, Н1) 
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